BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 38)

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1460, z późn. zm.)
Art. 1.
<§1.> Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze
stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak
również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do
których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).
<§ 2. Kodeks postępowania cywilnego normuje także postępowanie sądowe w sprawach
o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej, o
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o

ochronę dóbr osobistych

w zakresie, w jakim dotyczą one wykorzystania dobra osobistego w celu
indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, o
ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą oraz o
ochronę

innych

praw

na

dobrach

niematerialnych

(sprawy

własności

intelektualnej).>
Art. 17.
Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:
1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o
ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania
ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;
[2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i
topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;]
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-23) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć
tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie
rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z
rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym
postępowaniu upominawczym;
41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
42)

(5)

o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwał

organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
3

[4 ) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;]
44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia
niezgodnego z prawem;
45)

o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o
ochronie danych osobowych.

5) (uchylony);
6) (uchylony).
Art. 87.
[§ 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności
przemysłowej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także
osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca
zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym
stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik
sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby
pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.]
<§ 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności
intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości
także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba
sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze
stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego
zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub
wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.>
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prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba
prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy,
osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa
procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub
radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.
§ 3. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne
pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu
pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji
społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.
§ 4. W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika
może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych,
której rolnik jest członkiem.
§ 5. W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być
przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
[§ 6. W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy
projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań
statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy
twórcom projektów wynalazczych.]
Art. 871.
§ 1. [W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez
adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach własności przemysłowej także przez
rzeczników patentowych.] <W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje
zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach własności
intelektualnej także przez rzeczników patentowych.> Zastępstwo to dotyczy także
czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym,
podejmowanych przed sądem niższej instancji.
[§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o
ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz gdy stroną, jej organem, jej
przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo
profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej
przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.]
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o ustanowienie adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego oraz gdy
stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest
sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych,
a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat,
radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w
sprawach własności intelektualnej rzecznik patentowy.>
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy zastępstwo procesowe Skarbu Państwa albo
państwowej

osoby

prawnej

jest

wykonywane

przez

Prokuratorię

Generalną

Rzeczypospolitej Polskiej.
<Art. 87².
§ 1. W postępowaniu w sprawach własności intelektualnej obowiązuje zastępstwo stron
przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych. Przepisy art. 87¹
§ 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w postępowaniu, w którym wartość przedmiotu sporu
nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych.
§ 3. Sąd może zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego zastępstwa
przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli okoliczności, w
tym stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa.
Zwolnienie może nastąpić w każdym stanie sprawy, w tym także na wniosek strony
złożony w piśmie procesowym.
§ 4. W sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej pełnomocnikiem
twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do
której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i
udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.>
<DZIAŁ IVg
Postępowanie w sprawach własności intelektualnej
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 47989.
Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach własności intelektualnej.
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§ 1. Sprawy własności intelektualnej należą do właściwości sądów okręgowych.
§ 2. Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwy w sprawach własności
intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów
użytkowych,

topografii

układów

scalonych,

odmian

roślin

oraz

tajemnic

przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.
Art. 47991.
W sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu przepisy o innych
postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z
przepisami niniejszego działu.
Art. 47992.
§ 1. Sąd właściwy w sprawie własności intelektualnej nie jest związany postanowieniem
o przekazaniu sprawy wydanym na podstawie art. 200 § 2. Sąd ten w razie
stwierdzenia swojej niewłaściwości przekaże sprawę innemu sądowi, nie wyłączając
sądu przekazującego.
§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy może zapaść nie później niż w terminie dwóch
tygodni od dnia wpływu przekazanej sprawy do sądu właściwego w sprawie
własności intelektualnej.
§ 3. Sąd, któremu sprawa zostanie przekazana, jest związany postanowieniem sądu
właściwego w sprawie własności intelektualnej.
Art. 47993.
Jeżeli w sprawie o naruszenie sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest
niemożliwe, nader utrudnione lub oczywiście niecelowe, może w wyroku zasądzić
odpowiednią sumę według swojej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności
sprawy.
Art. 47994.
Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o naruszeniu, należy przez to
rozumieć także zagrożenie tym naruszeniem.
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Stosując środki przewidziane w art. 47997, art. 479109 lub art. 479113 § 1, sąd uwzględni
interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a
obowiązanego lub pozwanego nie obciążać ponad potrzebę, mając na uwadze obciążenia
obowiązanego lub pozwanego, jakie wynikałyby z zastosowanych środków, oraz ochronę
tajemnicy przedsiębiorstwa.
Rozdział 2
Zabezpieczenie środka dowodowego
Art. 47996.
Przepisy dotyczące obowiązanego stosuje się do osoby, w tym również pozwanego, w
której władaniu znajduje się środek dowodowy lub która może umożliwić jego
zabezpieczenie.
Art. 47997.
§ 1. Sąd może udzielić zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem
postępowania lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji.
§ 2. Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego sąd rozpoznaje bezzwłocznie, nie
później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu.
Art. 47998.
§ 1. Sąd udziela zabezpieczenia środka dowodowego na wniosek uprawnionego, który
uprawdopodobnił roszczenie, jak również interes prawny w zabezpieczeniu.
§ 2. Interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego istnieje, gdy brak żądanego
zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie
istotnych faktów, jak również, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego
lub opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie
utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego, lub gdy z innych przyczyn
zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.
Art. 47999.
Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego powinien odpowiadać wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) określenie środka dowodowego i sposobu jego zabezpieczenia;
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3) zwięzłe przedstawienie przedmiotu sprawy, gdy wniosek jest składany przed
złożeniem pozwu.
Art. 479100.
§ 1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego na
posiedzeniu niejawnym.
§ 2. W postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd określa zakres wglądu
uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady
korzystania i zapoznawania się z nim. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć kopiowanie
środka dowodowego lub jego utrwalanie w inny sposób. Uprawniony uzyskuje
dostęp do środka dowodowego wraz z uprawomocnieniem się postanowienia.
§ 3. Postanowienie o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd doręcza uprawnionemu.
Podmiot wykonujący postanowienie równocześnie z przystąpieniem do wykonania
postanowienia dokonuje jego doręczenia obowiązanemu oraz pozwanemu. Sąd
poucza

obowiązanego,

pozwanego

oraz

biegłego

o

ochronie

tajemnicy

przedsiębiorstwa.
§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego przysługuje
zażalenie do sądu drugiej instancji.
§ 5. Zażalenie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego sąd rozpoznaje
bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia jego wpływu.
§ 6. Zażalenie obowiązanego lub pozwanego w zakresie, w jakim powołuje się na
ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym. Od
uznania sądu zależy, czy na posiedzeniu wysłucha jedną czy więcej niż jedną stronę.
§ 7. Uwzględniając zażalenie obowiązanego lub pozwanego powołującego się na ochronę
tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd określa odrębne względem oznaczonych na
podstawie § 2 zasady korzystania z zabezpieczonego środka dowodowego
i zapoznawania się z nim przez uprawnionego oraz może wprowadzić dodatkowe
ograniczenia.
§ 8. W przypadku prawomocnego oddalenia wniosku o zabezpieczenie środka
dowodowego zabezpieczenie upada. Sąd, na wniosek obowiązanego, wydaje
postanowienie

stwierdzające

upadek

zabezpieczenia,

obowiązany odbiera środki dowodowe złożone w sądzie.
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§ 1. Sąd orzeka taki sposób zabezpieczenia środka dowodowego, jaki stosownie do
okoliczności danej sprawy uzna za odpowiedni. Sposobami zabezpieczenia są w
szczególności odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub
dystrybucji, dokumentów, jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych
przedmiotów połączone, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek.
§ 2. W przypadku orzeczenia sposobu zabezpieczenia środka dowodowego w postaci
sporządzenia szczegółowego opisu komornik sporządza protokół.
§ 3. Na wniosek uprawnionego, obowiązanego lub pozwanego sąd może wezwać
biegłego, aby wziął udział w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu środka
dowodowego.
§ 4. Komornik odbiera przedmioty oraz sporządza protokół bez udziału uprawnionego.
Przepis art. 814 stosuje się odpowiednio. Odebrane przedmioty oraz protokół
komornik składa w sądzie. Nie podlegają one włączeniu do akt do dnia
uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego.
Art. 479102.
Udzielając zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania, sąd
wyznacza termin, w którym pozew powinien być wniesiony pod rygorem upadku
zabezpieczenia. Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż miesiąc
od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego.
Art. 479103.
Postanowienie o zabezpieczeniu środka dowodowego podlega wykonaniu z chwilą jego
wydania. Przepis art. 743 stosuje się odpowiednio.
Art. 479104.
Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd może uzależnić od
złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego lub
pozwanego powstałych w wyniku wykonania tego postanowienia. Z kaucji tej
przysługuje obowiązanemu lub pozwanemu pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi
należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych. Przepis art. 739 § 2 stosuje się
odpowiednio.
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W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do zabezpieczenia środka
dowodowego przepisy art. 738, art. 742 § 1 zdanie pierwsze, § 2 i 3 oraz art. 744–746
stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w art. 742, może wystąpić również
pozwany.
Rozdział 3
Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego
Art. 479106.
W sprawie o naruszenie prawa własności intelektualnej powód, który uprawdopodobnił
roszczenie, może żądać, aby pozwany wyjawił lub wydał środek dowodowy, którym
dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące
ujawnieniu i udowodnieniu faktów.
Art. 479107.
Wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego powinien odpowiadać
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) określenie środka dowodowego, którego wyjawienia lub wydania żąda powód;
2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, w tym okoliczności, z
których wynika, że pozwany dysponuje środkiem dowodowym objętym żądaniem.
Art. 479108.
Przed wyznaczeniem posiedzenia przewodniczący zarządza wniesienie przez pozwanego
odpowiedzi na zgłoszone żądanie w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie, pouczając
go o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Art. 479109.
§ 1. Uwzględniając żądanie, sąd określa termin wyjawienia lub wydania środka
dowodowego, zasady korzystania z niego i zapoznawania się z nim, a także poucza
strony o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeżeli pozwany powołuje się na
ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd może określić szczególne zasady
korzystania ze środka dowodowego i zapoznawania się z nim oraz może wprowadzić
dodatkowe ograniczenia.
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- 10 § 2. Postanowienie nakazujące wyjawienie lub wydanie środka dowodowego podlega
wykonaniu z chwilą jego wydania. Przepis art. 743 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Jeżeli pozwany uchyla się od wykonania postanowienia nakazującego wyjawienie
lub wydanie środka dowodowego lub dopuszcza się zniszczenia takiego środka w celu
udaremnienia jego wyjawienia lub wydania, sąd może:
1) uznać za ustalone fakty, które mają zostać stwierdzone za pomocą tego środka,
chyba że pozwany, który uchyla się od wykonania postanowienia nakazującego
wyjawienie lub wydanie środka dowodowego lub dopuszcza się zniszczenia
takiego środka, wykaże co innego;
2) obciążyć pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania, w całości lub
części, niezależnie od wyniku sprawy.
Art. 479110.
§ 1. Na postanowienie w przedmiocie wyjawienia lub wydania środka dowodowego służy
zażalenie do sądu drugiej instancji.
§ 2. Zażalenie pozwanego w zakresie, w jakim powołuje się na ochronę tajemnicy
przedsiębiorstwa, sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym. Od uznania sądu
zależy, czy na posiedzeniu wysłucha jedną czy więcej niż jedną stronę.
Art. 479111.
Gdy wyjawienie lub wydanie środka dowodowego dotyczy dokumentów bankowych,
handlowych lub finansowych, przepis art. 249 § 2 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Wezwanie do udzielenia informacji
Art. 479112.
Przepisy dotyczące obowiązanego stosuje się do osoby, w tym również pozwanego, która
posiada informacje, o których mowa w art. 479113, lub dostęp do nich.
Art. 479113.
§ 1. Na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże on w sposób wiarygodny okoliczności
wskazujące na naruszenie, sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o
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- 11 naruszenie lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wezwać
naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji
towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia.
§ 2. Jeżeli sąd wezwał do udzielenia informacji przed wszczęciem postępowania w
sprawie o naruszenie, postępowanie to powinno być wszczęte nie później niż
w terminie miesiąca od dnia wykonania postanowienia o udzieleniu informacji.
§ 3. Obowiązanemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej
wykonaniem obowiązku udzielenia informacji, jeżeli uprawniony nie wniósł pisma
wszczynającego postępowanie przeciwko naruszającemu w terminie wyznaczonym
przez sąd albo pismo wszczynające postępowanie zostało cofnięte, jak również gdy
pismo wszczynające postępowanie zostało zwrócone lub odrzucone albo powództwo
bądź wniosek oddalono lub postępowanie umorzono.
§ 4. Roszczenie, o którym mowa w § 3, wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu
roku od dnia jego powstania. Przepisy art. 746 § 11–3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Obowiązanemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej
wykonaniem obowiązku udzielenia informacji w przypadku wykorzystania przez
uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 1, dla celów innych niż dochodzenie
przez uprawnionego roszczenia.
§ 6. Do wniosku, o którym mowa w § 1, przepisy art. 739, art. 742 oraz art. 745 stosuje
się odpowiednio.
Art. 479114.
Przepis art. 479113 stosuje się odpowiednio do innego niż naruszający obowiązanego,
który:
1) posiada w ilości świadczącej o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej
towary, przy których zaprojektowaniu, wytworzeniu lub wprowadzeniu do obrotu
nastąpiło naruszenie prawa własności intelektualnej lub których cechy estetyczne lub
funkcjonalne naruszają te prawa lub
2) dostarcza, w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi osobie, która narusza prawa własności intelektualnej, lub
3) wykonuje w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności
gospodarczej usługi z naruszeniem prawa własności intelektualnej, lub
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- 12 4) został przez osobę, o której mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazany jako wytwórca lub
uczestnik procesu wprowadzenia do obrotu takich towarów, odbiorca takich usług
lub podmiot, który je świadczy.
Art. 479115.
§ 1. Wezwanie do udzielenia informacji, o których mowa w art. 479113, dotyczy
wyłącznie informacji o:
1) firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców,
dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub
na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub
ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych
towarów lub usług;
2) ilości

wyprodukowanych,

wytworzonych,

wysłanych,

otrzymanych

lub

zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również cenach otrzymanych
w zamian za towary lub usługi.
§ 2. Wezwanie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do udzielenia
informacji niezbędnych dla dochodzenia roszczenia, o którym mowa w art. 479113,
dotyczy informacji obejmujących wyłącznie imię i nazwisko lub firmę, miejsce
zamieszkania lub siedzibę posiadacza rachunku bankowego lub członka spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz kwotę i termin realizacji rozliczenia
pieniężnego na rachunku dokonanego w związku z czynnościami naruszającymi
prawa własności intelektualnej.
Art. 479116.
Wniosek o udzielenie informacji powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla
pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) wykazanie w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie prawa
własności intelektualnej;
2) określenie informacji, które są przedmiotem wezwania;
3) określenie obowiązanego oraz wskazanie okoliczności, z których może wynikać, że
dysponuje on informacjami objętymi wnioskiem;
4) wykazanie, że informacje są konieczne do określenia źródła lub zakresu naruszenia
prawa.
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- 13 Art. 479117.
§ 1. Przed wyznaczeniem posiedzenia przewodniczący zarządza doręczenie odpisu
wniosku o udzielenie informacji obowiązanemu i równocześnie zobowiązuje go do
złożenia odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa
tygodnie.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przewodniczący poucza o ochronie tajemnicy
przedsiębiorstwa oraz prawie odmowy udzielenia informacji. Przepis art. 261 stosuje
się odpowiednio.
§ 3. Obowiązany nie może odmówić udzielenia informacji również wówczas, gdy ich
udzielenie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, o których mowa w art. 261 § 1, na
dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową.
Art. 479118.
§ 1. Sąd, uwzględniając wniosek, określa termin udzielenia informacji, ich rodzaj
i zakres, a także zasady zapoznania się z nimi przez uprawnionego. Informacji
udziela się pod rygorem odpowiedzialności karnej.
§ 2. Doręczając postanowienie nakazujące udzielenie informacji, sąd uprzedza
obowiązanego o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
§ 3. Postanowienie nakazujące udzielenie informacji podlega wykonaniu z chwilą jego
wydania. Przepis art. 743 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Obowiązek udzielenia informacji podlega wykonaniu w formie pisemnej albo
postaci elektronicznej.
Art. 479119.
§ 1. Na postanowienie w przedmiocie udzielenia informacji służy zażalenie do sądu
drugiej instancji.
§ 2. Zażalenie obowiązanego w zakresie, w jakim odmawia udzielenia informacji lub
powołuje się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd rozpoznaje na posiedzeniu
niejawnym. Od uznania sądu zależy, czy na posiedzeniu wysłucha jedną czy więcej
niż jedną stronę.
§ 3. Jeżeli obowiązany powołuje się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd może
określić szczególne zasady korzystania i zapoznawania się z udzielonymi
informacjami oraz może wprowadzić dodatkowe ograniczenia.
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- 14 Art. 479120.
Przewodniczący, na wniosek uprawnionego, wyznacza posiedzenie niejawne w celu
ustnego wyjaśnienia udzielonych informacji.
Art. 479121.
Na żądanie obowiązanego lub pozwanego uprawniony jest obowiązany zwrócić koszty i
wydatki celowe poniesione w związku z udzieleniem informacji. Przepis art. 277 stosuje
się odpowiednio.
Rozdział 5
Powództwa szczególne
Art. 479122.
§ 1. Powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub
wzoru przemysłowego jest dopuszczalne, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub
stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub obejmuje
żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Przepis art. 204
stosuje się odpowiednio.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do żądania unieważnienia lub stwierdzenia
wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólnego prawa
ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny,
uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku
towarowego,

a

także

do

żądania

unieważnienia

uznania

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego.
Art. 479123.
§ 1. Poza wymogami określonymi w art. 187 pozew wzajemny powinien zawierać numer
wpisu we właściwym rejestrze związany z danym prawem ochronnym lub prawem z
rejestracji.
§ 2. Do pozwu wzajemnego należy dołączyć wyciąg z właściwego rejestru, określający
numer wpisu oraz informacje o stanie prawnym udzielonego prawa, chyba że został
on załączony do pozwu głównego.
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- 15 Art. 479124.
Sąd jest związany podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa
wskazaną przez powoda wzajemnego.
Art. 479125.
W sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego rozdziału przepisy ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z
2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501, 2309 i …) o unieważnieniu lub stwierdzeniu
wygaśnięcia prawa, stosuje się w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami
niniejszego rozdziału.
Art. 479126.
§ 1. W przypadku wytoczenia powództwa, o którym mowa w art. 479122, sąd zwraca się
do Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z żądaniem udzielenia
informacji, czy przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się już
sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa.
§ 2. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie udziela
informacji, o których mowa w § 1, w formie pisemnej albo postaci elektronicznej.
§ 3. Jeżeli przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się sprawa o
unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa, sąd zawiesza postępowanie do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. Sąd odrzuca pozew wzajemny o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa,
jeżeli decyzja wydana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dotycząca
tego samego przedmiotu sprawy, w tym podstawy powództwa wzajemnego, stała się
prawomocna.
Art. 479127.
Sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli toczy się inne postępowanie cywilne
obejmujące żądanie, którego dotyczy wytaczane powództwo wzajemne.
Art. 479128.
§ 1. Odpis prawomocnego wyroku unieważniającego prawo lub stwierdzającego
wygaśnięcie prawa, od którego nie przysługuje skarga kasacyjna, sąd niezwłocznie
przesyła Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej w celu dokonania wpisu
do

właściwego

rejestru

oraz

przekazania

powiadomienia
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- 16 Międzynarodowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
– Prawo własności przemysłowej.
§ 2. Wyrok, o którym mowa w § 1, jest skuteczny także względem osób trzecich.
Art. 479129.
§ 1. Powód może wystąpić z powództwem o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez
niego czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Przepis art. 189 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Interes prawny istnieje, gdy pozwany:
1) czynności,

których

dotyczy

powództwo

uznał

za

naruszenie

patentu,

dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
2) nie potwierdził w należycie wyznaczonym przez powoda terminie, że czynności,
których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego
prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
§ 3. Termin, o którym mowa w § 2 pkt 2, został należycie wyznaczony, jeżeli:
1) jego wyznaczenie nastąpiło w formie pisemnej;
2) nie był krótszy niż dwa miesiące od dnia doręczenia uprawnionemu pisma;
3) w treści pisma powód dokładnie oznaczył czynności, które zamierza podjąć
i które mogą stanowić naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, wskazując, w jakim zakresie może
nastąpić naruszenie, i wezwał uprawnionego do wyraźnego potwierdzenia, że nie
stanowią one naruszenia.>
[Art. 9101.
Dokonując zajęcia prawa z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji
wzoru zdobniczego, prawa z rejestracji znaku towarowego, prawa z rejestracji topografii
układu scalonego, komornik przesyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
wniosek o wpis informacji o zajęciu prawa do właściwego rejestru.]
<Art. 9101.
Dokonując zajęcia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji komornik przesyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
wniosek o wpis informacji o zajęciu prawa do właściwego rejestru.>
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- 17 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231)
[Art. 80.
1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w
którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed
wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w
sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny:
1) o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nimi roszczeń;
2) o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i
udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o
których mowa w art. 79 ust. 1;
3) o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają
znaczenie dla roszczeń, określonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach
dystrybucji, ilości i cenie towarów lub usług naruszających autorskie prawa
majątkowe, jeżeli:
a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające autorskie prawa majątkowe, lub
b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających autorskie prawa majątkowe,
lub
c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających
autorskie prawa majątkowe, lub
d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w
produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług
naruszających autorskie prawa majątkowe,
a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub
innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów
będących w dobrej wierze.
2. Sąd, dopuszczając dowód lub rozpoznając wnioski, o których mowa w ust. 1, zapewnia
zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.
3. Od obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może uchylić się ten, kto według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mógłby jako świadek odmówić zeznań lub
odpowiedzi na zadane mu pytanie.
4. W uzasadnionych

przypadkach

sąd

może

uzależnić

wydanie

postanowienia

zabezpieczeniu dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, od złożenia kaucji.
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- 18 5. Zażalenia na postanowienia sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje w
terminie 7 dni.
6. Do zabezpieczenia dowodów stosuje się odpowiednio art. 733, art. 742 i art. 744-746
Kodeksu postępowania cywilnego.]
<Art. 80.
1. W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony praw
autorskich i praw pokrewnych, nienależących do kompetencji innych organów, sąd
rozpoznaje wniosek o:
1) zabezpieczenie środka dowodowego;
2) wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
3) wezwanie do udzielenia informacji.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są rozstrzygane w postępowaniu w sprawach
własności intelektualnej.
3. W przypadku gdy uprawnienie do udzielenia informacji wynika z przepisów
szczególnych, przepisy o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej stosuje
się odpowiednio.>

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357)

Art. 105.
1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie:
1) innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są
niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i
zbywaniem wierzytelności;
1a) na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do
udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków
bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem
kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;
1b) innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie
niezbędnym dla:
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- 19 a) wykonywania

obowiązujących

je

przepisów

dotyczących

nadzoru

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych, obejmujących także bank,
b) zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań,
c) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w
przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013;
1c) instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod
wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części
trzeciej rozporządzenia nr 575/2013;
1d)

innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej
Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której
mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie
niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub
zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c;

1e)

innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie
rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art.
92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art.
92ba ust. 3;

1f) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa
w art. 67, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków,
o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa;
1g) dostawcom świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej, o których mowa w
art. 2 pkt 4d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie
niezbędnym do świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej;
1h) dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku, o których mowa
w art. 2 pkt 4e ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie
niezbędnym do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku;
1i) dostawcom usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków określonych
w art. 143a ust. 1 pkt 2, art. 143b ust. 2 i art. 143c ust. 2 i 5 tej ustawy;
1j)

zakładom

ubezpieczeń,

zakładom

reasekuracji,

dominującym

podmiotom

ubezpieczeniowym, dominującym podmiotom nieregulowanym lub mieszanym
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podmiotom

ubezpieczeniowym

w

zakresie

niezbędnym

do

wykonywania obowiązujących te podmioty przepisów dotyczących nadzoru nad
grupą, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), oraz w
zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązujących te podmioty przepisów
dotyczących nadzoru uzupełniającego sprawowanego na podstawie ustawy o nadzorze
uzupełniającym;
2) na żądanie:
a) Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie
niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o
którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji
Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu,
b) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe:
– przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie
informacji dotyczących tej osoby fizycznej,
– popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej,
– określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), zwanej dalej "Kodeksem karnym",
– w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą

osobowości

prawnej

umowy

o

wykonywanie

czynności

bankowych, w celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania,
c) sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy
prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy
międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o
udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową,
d) sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział
majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej
stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym,
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intelektualnej, jeżeli jest to niezbędne do określenia źródła lub zakresu
naruszenia praw własności intelektualnej, w zakresie, o którym mowa w art.
479115 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego,>
e) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego
albo naczelnika urzędu skarbowego na zasadach i w trybie określonych w
przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej:
– w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach
o przestępstwa skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy
zawartej z bankiem,
– w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach
o przestępstwa skarbowe popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem
rachunku,
– jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania
dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych
korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
– w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową, kontrolą podatkową albo toczącym
się postępowaniem podatkowym albo czynnościami audytowymi, o których mowa
w art. 99a pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej,
– w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, o których mowa w art.
49a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
f) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o
Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489 i 1571),
g) (uchylona),
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czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem,
i) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na
podstawie zawartej z bankiem umowy,
j) (uchylona),
k)

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji

Wywiadu,

Służby

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby
Więziennej, Służby Ochrony Państwa i ich posiadających pisemne upoważnienie
funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji
niejawnych,
l) Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich
wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i
identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z
przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
la) Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia
przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a
także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych
pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie
określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i
730),
ł) komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do
dysponowania

rachunkami

bankowymi,

liczby

tych

rachunków

lub

pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów,
obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w
zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
postępowania

zabezpieczającego

oraz

wykonywania

wynikających z jego ustawowych zadań,
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- 23 ła) Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu
do spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę
europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia
transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych
(Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59),
m) wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie
określonym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
ma) płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
w zakresie określonym w art. 143b oraz art. 143c ust. 6 tej ustawy,
n) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
ustawowych zadań,
o) koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego
nad

konglomeratem

finansowym

w

rozumieniu

ustawy

o

nadzorze

uzupełniającym,
p) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w
art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020),
q) właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę
władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku
właściwej władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym
mowa w art. 141f ust. 3,
r) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r.
poz. 730 i 1063),
– w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.
369, 1571 i 1667),
–

w związku z toczącym się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z
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przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z
2019 r. poz. 517, 1649 i 1667),
–

(5)

w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649 i 2020),
s) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania
przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w
sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn.
zm.),
t) (uchylona),
u) podmiotu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej

restrukturyzacji,

w

zakresie

niezbędnym

do

zapewnienia

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych,
v) administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o
którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy
przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 425 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2070), w zakresie:
– posiadanych przez dany podmiot:
-- rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami
bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych
rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz
odpowiednio ich nadawców i odbiorców,
-- rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych
pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a
także obrotów i stanów tych rachunków,
– zawartych przez dany podmiot umów:
-- kredytowych

lub

umów

pożyczki,

z

podaniem

wysokości

zobowiązań

wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i
sposobu zabezpieczenia ich spłaty,
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-- udostępniania skrytek sejfowych,
– nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub
obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi,
– obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi
lub innymi papierami wartościowymi
– w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem
zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z
ustawowych zadań tych organów.
w) (uchylona),
wa) Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015
r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, 2215 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 875) w
zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań;
x) Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie
informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie
sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z
wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem
kapitałowym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad
rynkiem kapitałowym z siedzibą w innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru
Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust.
2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 1871 i 2217),
y) lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie
umowy zawartej z bankiem spółdzielczym,
z) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych
w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.),
za)

Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego
zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, a
także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych
pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie
określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach
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z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. poz. 15, 125 i 2020);
zb) marszałka województwa w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań,
o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) w
związku

z

turystycznym

organizatorów

turystyki

rachunkiem
lub

powierniczym

przedsiębiorców

posiadanym

ułatwiających

przez

nabywanie

powiązanych usług turystycznych;
3) Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz
zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu

płatniczego oraz

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do
pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę
oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27
lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160).
UWAGA:
pominięto ust. 2 – 7

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501 i 2309)
Art. 15214.
<1.> Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku
przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, notę o prawomocnej decyzji o
unieważnieniu

uznania

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

ochrony

międzynarodowego znaku towarowego lub stwierdzeniu wygaśnięcia tej ochrony.
<2. W uzasadnionych przypadkach, pod rygorem obciążenia kosztami tłumaczenia,
Urząd Patentowy może wezwać uprawnionego z rejestracji międzynarodowego
znaku

towarowego,

aby

złożył

tłumaczenie

przysięgłe

wykazu

towarów

międzynarodowego znaku towarowego objętego notą, o której mowa w ust. 1.
Przepis ten stosuje się do odpisów wyroków przesyłanych Urzędowi Patentowemu na
podstawie art. 479128 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.).>
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1. Urząd Patentowy wykonuje zadania w sprawach własności przemysłowej, wynikające z
ustawy, z przepisów odrębnych oraz z umów międzynarodowych.
2. Do zadań Urzędu Patentowego należy w szczególności:
1) przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz
topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony;
2) orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na
wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z
rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów
scalonych;
3) rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą;
31)

(95)

rozpatrywanie sprzeciwów w zakresie określonym ustawą;

<32) współpraca z sądami orzekającymi w postępowaniu w sprawach własności
intelektualnej;>
4) prowadzenie rejestrów, o których mowa w art. 228;
5) wydawanie organu urzędowego pod nazwą "Wiadomości Urzędu Patentowego";
51) wydawanie "Biuletynu Urzędu Patentowego";
6) udział w pracach

organów

międzynarodowych z

tytułu zawartych przez

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności
przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności
przemysłowej;
7) prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych.
3. Przy wykonywaniu zadań, w szczególności w sprawach dotyczących współpracy
międzynarodowej oraz przy opracowywaniu projektów przepisów prawnych dotyczących
własności przemysłowej, Urząd Patentowy działa w porozumieniu i we współpracy z
zainteresowanymi organami administracji rządowej i samorządowej.

[Art. 283.
Sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej,
nienależące do kompetencji innych organów, rozstrzygane są, z zastrzeżeniem art. 257, w
trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych.]
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Sprawy

dotyczące

roszczeń

cywilnoprawnych

z

zakresu

ochrony

własności

przemysłowej są rozstrzygane w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, o
ile nie przewidziano właściwości innego organu albo innego postępowania.>

Art. 284.
[W trybie postępowania cywilnego, na zasadach ogólnych, rozpatrywane są w szczególności
sprawy o:]
<W postępowaniu w sprawach własności intelektualnej rozpatrywane są w szczególności
sprawy o:>
1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;
2) ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
3) wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego;
4) wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego lub topografii dla
celów państwowych;
5) odszkodowanie za przejście na Skarb Państwa prawa do patentu lub prawa
ochronnego odpowiednio na wynalazek tajny lub na wzór użytkowy tajny;
6) naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z
rejestracji;
7) stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru
przemysłowego w przypadkach określonych w art. 71 i 75;
8) stwierdzenie

prawa

używania

w

ramach

lokalnej

działalności

oznaczenia

zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby;
9) stwierdzenie prawa używania oznaczenia geograficznego;
10) stwierdzenie utraty prawa używania oznaczenia geograficznego;
11) przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego lub topografii, uzyskanego przez osobę nieuprawnioną;
12) przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku określonym w art.
161.
Art. 2861.
[1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca,
w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także
przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia
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uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala:
1) o zabezpieczenie dowodów;
2) o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe
prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji,
które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296
ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie
tych praw jest wysoce prawdopodobne;
3)

(97)

(utracił moc),

a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej
korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w
dobrej wierze.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą dotyczyć wyłącznie:
1) firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz
innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają
patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak
również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną
tych towarów lub usług;
2) ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych
towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo
ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi.]
<1. W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności
przemysłowej, nienależących do kompetencji innych organów, sąd rozpoznaje
wniosek o:
1) zabezpieczenie środka dowodowego;
2) wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
3) wezwanie do udzielenia informacji.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są rozstrzygane w postępowaniu w sprawach
własności intelektualnej.>
[3. Sąd, dopuszczając dowód lub rozpoznając wnioski, o których mowa w ust. 1, zapewnia
zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.
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przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mógłby jako świadek odmówić zeznań lub
odpowiedzi na zadane mu pytanie.
5. Na udokumentowane żądanie osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, uprawniony jest
zobowiązany zwrócić koszty i wydatki poniesione w związku z udzieleniem informacji.
6. W uzasadnionych

przypadkach

sąd

może

uzależnić

wydanie

postanowienia

o

zabezpieczeniu dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, od złożenia kaucji.
7. O zabezpieczeniach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 sąd orzeka po przeprowadzeniu
rozprawy.
8. Zażalenia na postanowienia sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje w
terminie 7 dni.]
9. Do zabezpieczenia dowodów stosuje się odpowiednio art. 733, art. 742 i art. 744-746
Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 294.
1. Twórca wynalazku może dochodzić roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z jego
wynalazku przed sądem okręgowym.
[2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania

cywilnego,

dotyczące

postępowania

w

sprawach

o

roszczenia

pracowników.]
<2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, dotyczące postępowania
w sprawach o roszczenia pracowników.>

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217)
Art. 249.
§ 1. Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w
interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w
drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.
[§ 2. Zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd
rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy.]
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rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu posiedzenia
jawnego.>
Art. 423.
[§ 1. Zaskarżenie

uchwały

walnego

zgromadzenia

nie

wstrzymuje

postępowania

rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po
przeprowadzeniu rozprawy.]
<§ 1. Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania
rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie rejestrowe po
przeprowadzeniu posiedzenia jawnego.>
§ 2. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały
walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę
do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata
lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
Art. 515.
[§ 1. Połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli
spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej albo udziały lub akcje
nabyte lub objęte, zgodnie z przepisami art. 200 lub art. 362 oraz w przypadkach, o
których mowa w art. 366.]
<§ 1. Spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo
akcje ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, akcje bez wartości
nominalnej albo udziały albo akcje własne nabyte zgodnie z art. 200, art. 300 47 i art.
362 oraz objęte w przypadkach, o których mowa w art. 30048 i art. 366. Spółka
przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje
własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.>
§ 2. Dla umożliwienia objęcia udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej spółka
przejmująca może nabyć własne udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej
nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego.

Art. 563.
§ 1. Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:
1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;
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kapitału

zakładowego,

w

przypadku

przekształcenia

w

spółkę

komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w spółkę
akcyjną, albo wysokość kapitału akcyjnego, w przypadku przekształcenia w prostą
spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w
spółkę komandytową;]
<2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę
komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w spółkę
akcyjną, albo wysokość kapitału akcyjnego, w przypadku przekształcenia w
prostą spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku
przekształcenia w spółkę komandytową;>
3) zakres

praw

przyznanych

osobiście

wspólnikom

uczestniczącym

w

spółce

przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku
przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników
prowadzących sprawy spółki 1 mających reprezentować spółkę przekształconą, w
przypadku przekształcenia w spółkę osobową;
5) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
§ 2. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej
albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki
przekształconej.
Art. 5761.
§ 1. Wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu spółki kapitałowej w
spółkę osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, może żądać odkupu jego udziałów
albo akcji w spółce przekształcanej.
§ 2. Wspólnicy składają spółce pisemne żądanie odkupu w terminie tygodnia od dnia podjęcia
uchwały o przekształceniu.
[§ 3. Do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji albo informację z rejestru
akcjonariuszy, a w przypadku akcji zdematerializowanych będących przedmiotem obrotu
zorganizowanego - imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi.]
<§ 3. Do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji albo informację z rejestru
akcjonariuszy, a w przypadku akcji zdematerializowanych będących przedmiotem
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przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.>
§ 4. Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów albo akcji w spółce
przekształcanej.
§ 5. W terminie trzech tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółka
przekształcana dokonuje odkupu udziałów albo akcji na rachunek własny lub rachunek
wspólników pozostających w spółce. Skuteczność odkupu zależy od zapłaty ceny odkupu
wspólnikom żądającym odkupu lub złożenia kwoty równej tej cenie do depozytu
sądowego.
[§ 6. Przekształcana spółka kapitałowa może nabyć na rachunek własny udziały albo akcje,
których łączna wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego albo łączna
liczba nie przekracza 10% ogólnej liczby akcji w prostej spółce akcyjnej.]
<§ 6. Przekształcana spółka kapitałowa może nabyć na rachunek własny udziały albo
akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego
albo łączna liczba nie przekracza 10% ogólnej liczby akcji w prostej spółce
akcyjnej.>
§ 7. Wspólnik, który nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo o ustalenie
wartości godziwej jego udziałów albo akcji w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia
uchwały o przekształceniu. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje odkupu ani rejestracji
przekształcenia.
§ 8. Jeżeli wszystkie udziały albo akcje wspólników, żądających odkupu, nie zostaną
odkupione, przekształcenie nie dochodzi do skutku.

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861)

Art. 9.
1. Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed
Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności
przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu
karnym i postępowaniu karnym skarbowym.
<1a. W postępowaniu cywilnym rzecznik patentowy występuje w charakterze
pełnomocnika w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.>
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rzecznikowi patentowemu, a także w zakresie określonym w art. 36 ust. 1 - aplikantowi.
3. Rzecznik patentowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za
zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
Poświadczenie powinno zawierać podpis rzecznika patentowego, datę i oznaczenie
miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli
dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) rzecznik
patentowy stwierdza to w poświadczeniu.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495)
Art. 12.
§ 1. (2) W sądzie rejonowym można tworzyć wydziały:
1) cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego,
spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób
uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz
spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw;
2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego;
3) rodzinny i nieletnich - do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw
dotyczących

demoralizacji

i

czynów

karalnych

nieletnich,

leczenia

osób

uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz
spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw;
4) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych - do spraw
odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych;
5) gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa
gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie
odrębnych ustaw;
6) ksiąg wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych;
7)

(3)

egzekucyjny - do rozpoznawania spraw:

a) o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art.
777 § 1 pkt 3-6 oraz art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
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w przypadkach, o których mowa w art. 7781, art. 787, art. 7871, art. 788 i art. 789
tej ustawy, o ile nadanie klauzuli wykonalności nie należy do właściwości sądów
gospodarczych,
b) o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest wydane w
wydziale egzekucyjnym orzeczenie sądu albo referendarza sądowego prawomocne
lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
c) ze skarg na czynności komornika sądowego wnoszonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz spraw,
w których przepisy te stosuje się odpowiednio,
d) w trybie art. 759 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego,
e) o wyłączenie komornika sądowego,
f) o ustanowienie kuratora w postępowaniu egzekucyjnym,
g) o wydanie zaświadczenia dla tytułów egzekucyjnych, o których mowa w art. 795 1
§ 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
h) w trybie art. 8011 § 2, art. 807 § 1, art. 813, art. 8202 i art. 8211 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
i) w trybie art. 115316 i art. 115318 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego,
j) o których mowa w tytułach II i III części trzeciej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
- Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie zastrzeżonym dla kompetencji sądu,
z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spraw o
wyjawienie majątku,
k) o zwolnienie od kosztów sądowych przed wszczęciem postępowania w sprawach, o
których mowa w przepisach poprzedzających, oraz zwolnienie od kosztów
komorniczych.
[§ 2.

(4)

Rozpoznawanie spraw, o których mowa w § 1 pkt 7, należących do właściwości sądu

rejonowego, w którym nie utworzono wydziału do tych spraw, Minister Sprawiedliwości
przekazuje innemu sądowi rejonowemu, w trybie określonym w art. 20.]
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Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze
rozporządzeń:
tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby, obszary właściwości i zakres

1)

rozpoznawanych przez nie spraw,
<1a)

może przekazać jednemu sądowi apelacyjnemu rozpoznawanie spraw własności

intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów
apelacyjnych,>
2) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa
pracy lub ubezpieczeń społecznych z właściwości lub części obszarów właściwości
innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a jednemu sądowi
rejonowemu - rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z
właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w
tym samym okręgu sądowym,
3) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz
innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu
gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów
właściwości innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a
jednemu sądowi rejonowemu - rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz innych spraw z
zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu gospodarczego na
podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów właściwości innych
sądów rejonowych,
<3a)

może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw własności

intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów
okręgowych,>
4) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą
oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych, działających na
obszarze tej samej apelacji,
5) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa
rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych
nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i
psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych
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działających w tym samym okręgu sądowym,
6) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu prowadzenie ksiąg wieczystych z
właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w
tym samym okręgu sądowym,
7) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w elektronicznym
postępowaniu upominawczym z właściwości innych sądów rejonowych,
8) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie wniosków o nadanie
klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski
Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z właściwości innych sądów rejonowych,
[9)

wyznacza jeden sąd okręgowy właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony
unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (sąd unijnych znaków towarowych
i wzorów wspólnotowych),]

<9) wyznacza sądy okręgowe właściwe do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony
unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (sądy unijnych znaków
towarowych i wzorów wspólnotowych) oraz ustala ich obszary właściwości w tych
sprawach,>
10)

(7)

może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznanie spraw, o których mowa w

art. 12 § 1 pkt 7, z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów
rejonowych
- kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, przez dostosowanie
liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu obciążenia wpływem
spraw, a także uwzględniając ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania
realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2134)

Art. 11a.
[1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw do bazy danych miejsca, w którym
sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 38 wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w
sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny:
1) o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nimi roszczeń;
2) o zobowiązanie naruszającego prawa do bazy danych do udzielenia informacji i
udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o
których mowa w art. 11 ust. 1;
3) o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają
znaczenie dla roszczeń, określonych w art. 11 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach
dystrybucji, ilości i cenie towarów lub usług naruszających prawa do bazy danych,
jeżeli:
a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające prawa do bazy danych, lub
b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających prawa do bazy danych, lub
c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających
prawa do bazy danych, lub
d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w
produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług
naruszających prawa do bazy danych,
a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub
innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów
będących w dobrej wierze.
2. Sąd, dopuszczając dowód lub rozpoznając wnioski, o których mowa w ust. 1, zapewnia
zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.]
<1. W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony baz danych,
nienależących do kompetencji innych organów, sąd rozpoznaje wniosek o:
1) zabezpieczenie środka dowodowego;
2) wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
3) wezwanie do udzielenia informacji.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są rozstrzygane w postępowaniu w sprawach
własności intelektualnej.>
[3. Od obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może uchylić się ten, kto według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mógłby jako świadek odmówić zeznań lub
odpowiedzi na zadane mu pytanie.
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- 39 4. W uzasadnionych

przypadkach

sąd

może

uzależnić

wydanie

postanowienia

o

zabezpieczeniu dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, od złożenia kaucji.
5. Zażalenia na postanowienia sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje w
terminie 7 dni.
6. Do zabezpieczenia dowodów stosuje się odpowiednio art. 733, art. 742 i art. 744-746
Kodeksu postępowania cywilnego.]

USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz.
432)
Art. 36b.
[1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie wyłącznego prawa miejsca, w którym
sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed
wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w
sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny:
1) o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nimi roszczeń;
2) o zobowiązanie naruszającego wyłączne prawo do udzielenia informacji i
udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o
których mowa w art. 36a ust. 1;
3) o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają
znaczenie dla roszczeń, określonych w art. 36a ust. 1, o pochodzeniu, sieciach
dystrybucji, ilości i cenie towarów lub usług naruszających wyłączne prawo, jeżeli:
a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające wyłączne prawo, lub
b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających wyłączne prawo, lub
c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających
wyłączne prawo, lub
d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w
produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług
naruszających wyłączne prawo,
a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub
innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów
będących w dobrej wierze.
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zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.]
<1. W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony wyłącznego
prawa, nienależących do kompetencji innych organów, sąd rozpoznaje wniosek o:
1) zabezpieczenie środka dowodowego;
2) wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
3) wezwanie do udzielenia informacji.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są rozstrzygane w postępowaniu w sprawach
własności intelektualnej.>
[3. Od obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może uchylić się ten, kto według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mógłby jako świadek odmówić zeznań lub
odpowiedzi na zadane mu pytanie.
4. W uzasadnionych

przypadkach

sąd

może

uzależnić

wydanie

postanowienia

o

zabezpieczeniu dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, od złożenia kaucji.
5. Zażalenia na postanowienia sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje w
terminie 7 dni.
6. Do zabezpieczenia dowodów stosuje się odpowiednio art. 733, art. 742 i art. 744-746
Kodeksu postępowania cywilnego.]

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 785, z późn. zm.)
Art. 26a.
1. W sprawach o:
1) ochronę praw autorskich i praw pokrewnych jak również dotyczących wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń
geograficznych i topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach
niematerialnych, w tym europejskich praw własności intelektualnej,
2) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
- pobiera się od pozwu opłatę stałą lub stosunkową w kwocie określonej w art. 13-13d
od każdego roszczenia pieniężnego, a od każdego innego roszczenia stałą w kwocie 300
złotych.
[2. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o:
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1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231);
2) zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe lub innej osoby do
udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentacji, o których mowa w art. 80 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
3) zabezpieczenie dowodów, o którym mowa w art. 2861 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r.
poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501);
4) zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne lub prawo z
rejestracji do udzielenia informacji, o których mowa w art. 2861 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej;
5) zabezpieczenie dowodów, o którym mowa w art. 36b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26
czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432);
6) zobowiązanie naruszającego wyłączne prawo lub innej osoby do udzielenia informacji
lub udostępnienia dokumentacji, o których mowa w art. 36b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.]
<2. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o:
1) zabezpieczenie środka dowodowego, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1231 i …), art. 2861 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019
r. poz. 501, 2309 i …), art. 36b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o
ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 i …) oraz art. 11a ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2134 i …);
2) wezwanie do udzielenia informacji, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 286 1 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, art. 36b
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
oraz art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.>
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Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o naruszenie prawa
do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, obejmującego żądanie unieważnienia
lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, wspólnego prawa
ochronnego

na

znak

towarowy,

unieważnienia

prawa

z

rejestracji

wzoru

przemysłowego, unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na
wspólny znak towarowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, uznania
na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

ochrony

międzynarodowego

znaku

towarowego, oraz unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego.>

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2412)
Art. 9f.
1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1,
przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową:
1) w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której
wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego wykonania
czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy, w tym
także przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o
obrotach i stanach rachunków;
2) przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i art.
9b powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub czynności
faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1,
w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności;
2a) dostawcom świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej, o których mowa w
art. 2 pkt 4d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie
niezbędnym do świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej;
2b) dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku, o których mowa
w art. 2 pkt 4e ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie
niezbędnym do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku;
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niezbędne do zawarcia i wykonywania umów sprzedaży wierzytelności;
4) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności
kontrolnych;
5) na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę
Krajową działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do wykonania
zawartej z Kasą Krajową umowy;
5a) innym kasom, Kasie Krajowej, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w
art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o
której mowa w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania
zbiorczej informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1, lub zbiorczej informacji, o której
mowa w art. 9fb;
5b) innym kasom, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o której mowa w
art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której
mowa w art. 13d ust. 3;
5c) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa
w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w zakresie niezbędnym
do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, o których mowa w dziale IIIB
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z
późn. zm.);
5d) płatnikowi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w
zakresie określonym w art. 143b oraz art. 143c ust. 6 tej ustawy;
5e) dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych, w zakresie określonym w art. 143a ust. 1 pkt 2, art. 143b ust. 2 i
art. 143c ust. 2 i 5 tej ustawy;
6) lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, o
której mowa w art. 44 ust. 7;
7) biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania
sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego;
8) adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na
rzecz kasy;
9) w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
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informacji stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
11) za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy;
12) Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu
przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także
wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z
przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.);
12a) Żandarmerii Wojskowej - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia
popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści
majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w
trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i 730);
12b)

na żądanie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne dla

skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania
dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści
majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w
trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych
formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. poz. 15, 125 i 2020);
13) na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
14) na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o
podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej
będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, a
także innym postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich
niebędących stroną postępowania;
<14a) na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach
własności intelektualnej, jeżeli jest to niezbędne do określenia źródła lub zakresu
naruszenia praw własności intelektualnej, w zakresie, o którym mowa w art.
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.);>
15)

na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem
egzekucyjnym

lub

zabezpieczającym

albo

wykonywaniem

postanowienia

o

zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza;
15a) na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura
łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o
wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych
należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2070), w
zakresie:
a) posiadanych przez członka kasy rachunków prowadzonych przez kasę lub
posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez
kasę, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych
rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz
odpowiednio ich nadawców i odbiorców,
b) zawartych przez członka kasy umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem
wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na
jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty
- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem
zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z
ustawowych zadań tych organów;
16) na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej:
a) w związku z prowadzoną sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie
skarbowe przeciwko członkowi kasy, o ile informacje mają związek z tą sprawą,
lub
b) jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania
dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych
korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768,
730, 1520 i 1556);
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zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do
przekazania za granicę waluty obcej;
18) na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania
przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
19) na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie
wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów;
19a) na żądanie Rzecznika Finansowego, w zakresie niezbędnym do realizacji przez
niego zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z
2018 r. poz. 2038, 2215 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 875);
20) na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego
kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do
ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym
tej jednostki;
21)

na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby
Więziennej, Służby Ochrony Państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy
lub

żołnierzy

w

zakresie

niezbędnym

do

przeprowadzenia

postępowania

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
22) na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach
określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020);
23) na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i
przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz
przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków;
24) na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego
lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie
sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza
(współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub
uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy;
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określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.);
25) na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez
niego zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym,

systemie

gwarantowania

depozytów

oraz

przymusowej

restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, 730, 1495, 1655, 1798 i 2020);
26) podmiotowi przejmującemu, instytucji pomostowej lub podmiotowi zarządzającemu
aktywami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji,
w tym użycia instrumentów przymusowej restrukturyzacji;
27) na żądanie Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
organu do spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego
procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu
ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i
handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59).
2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom Krajowej Administracji
Skarbowej, organom podatkowym oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
regulują odrębne przepisy.
3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub
członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać
uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie
stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom
lub podmiotom.
4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy
zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących
tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy.

USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55, 1214 i 2355)
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1. Repozytorium dokumentów finansowych dla podmiotu tworzy się z chwilą pierwszego
złożenia dokumentów na podstawie art. 19e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
2. Do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii
dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy zmienianej w art.
10,

opatrzonych

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

albo

podpisem

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której
numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek
organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania
spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do
reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, dopuszcza się dołączanie do
zgłoszenia lub wniosku kopii tych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co
najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania,
syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki
osobowej będącej wspólnikiem.
3. Do dnia [29 lutego 2020 r.] <28 lutego 2021 r.> przepisu art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej
w art. 1 nie stosuje się do dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o wpis wzmianek, o
których mowa w art. 40 pkt 2-5a i 7 ustawy zmienianej w art. 1, albo z wnioskiem o
przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

Art. 41.
1. Do dnia [29 lutego 2020 r.] <28 lutego 2021 r.> do akt rejestrowych dołącza się wydruk
informacji

stanowiących

podstawę

wpisu

do

Krajowego

Rejestru

Sądowego,

otrzymywanych na podstawie odpowiednio art. 21a, art. 21b i art. 21d ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.

(12)

(uchylony).
Art. 52.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy zmienianej
w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 19 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
jednak nie dłużej niż do dnia [1 marca 2020 r.] <1 marca 2021 r.> , i mogą być zmieniane.
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Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r., z wyjątkiem:
1) art. 7 pkt 2-4, art. 30, art. 44 oraz art. 54, które wchodzą w życie z dniem 9 kwietnia 2018
r.;
2) art. 1 pkt 13 w zakresie dodawanego art. 19e ust. 5, art. 1 pkt 14 lit. b w zakresie
dodawanego ust. 1g, art. 8, art. 9, art. 10 pkt 1-5, art. 16, art. 17 pkt 2, art. 31, art. 50 oraz
art. 51, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.;
3) (15) art. 1 pkt 16 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.
4) art. 1 pkt 2, pkt 5 lit. a w zakresie zmienianego pkt 3, pkt 7, 9, 11 i pkt 13 w zakresie
dodawanego art. 19d oraz art. 19e ust. 4, art. 3 pkt 12, pkt 13 lit. c i e, pkt 14 w zakresie
dodawanego art. 6943a, pkt 15 lit. c i d, pkt 18, art. 7 pkt 1, art. 17 pkt 7 i 8, art. 40 oraz
art. 43, które wchodzą w życie z dniem [1 marca 2020 r.] <1 marca 2021 r.>;
5)

(16)

art. 1 pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie uchylenia art.

55 i art. 57, art. 3 pkt 19, art. 5, art. 6, art. 19, art. 20, art. 21 pkt 6, art. 25 oraz art. 45,
które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2363)

Art. 18.
1. Opłaty komornicze obejmują:
[1) opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie
zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku
bankowym;]
<1) opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie
zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku
bankowym albo wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego
lub nakazującego wydanie środka dowodowego w sprawach własności
intelektualnej;>
2) opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności.
2. Komornik pobiera lub ściąga opłaty komornicze tylko w przypadkach określonych w
ustawie.
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Opłata stała od wniosku o wprowadzenie:
1) syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku,
2) zarządcy w zarząd nieruchomości
- wynosi 400 złotych.]
<Art. 35.
Opłata stała od wniosku o:
1) wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku,
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości,
3) zabezpieczenie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności
intelektualnej,
4) wydanie

środka

dowodowego

w

postępowaniu

w

sprawach

własności

intelektualnej
– wynosi 400 złotych.>

USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w
postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z
uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.
2. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania
komornik wykonuje osobiście. W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik
może zlecić wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu, zwanemu
dalej "asesorem". Zlecenie wykonywania tych czynności jest dopuszczalne jedynie w celu
przygotowania do wykonywania zawodu komornika.
3. Komornikom powierza się następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne
oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na
rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z
późn. zm.);
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podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę
wykonalności;
<2a) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz
postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w
sprawach własności intelektualnej;>
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu
inwentarza;
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:
1)

(1)

na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art.

1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe
oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo
stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
1a)

(2)

na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające

do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
2) sporządza protokół stanu faktycznego;
3) na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi
publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
5. Na czynności komornika, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, przysługuje skarga do sądu
rejonowego. Przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego, w szczególności art. 759 § 2 i art. 767-7674, stosuje się odpowiednio.
Zażalenie na postanowienie sądu nie przysługuje, z wyjątkiem postanowień w
przedmiocie kosztów komorniczych.
6. (3) Czynności sądu, o których mowa w ust. 5, może wykonywać także referendarz sądowy.

Art. 9.
1. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o:
1) wszczęcie egzekucji,
2) wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
3) wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,
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postanowienia nakazującego wydanie środka dowodowego w postępowaniu w
sprawach własności intelektualnej,>
4) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
5) sporządzenie spisu inwentarza
- do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
2. (6) Komornik nie może odmówić wykonania czynności, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt
1 i 2, jeżeli jest właściwy do ich podjęcia i zostały one zlecone przez sąd , prokuratora,
albo osobę zobowiązaną przez sąd do złożenia wniosku.

Art. 10.
1. W sprawach, o których mowa w [art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2] <art. 3 ust. 3 pkt 1–2a>,
wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na
którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji
pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
4. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania
postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu
zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z
poniższych warunków:
1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy,
chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku
poprzednim, nie przekroczyła 1000;
2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie
prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
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5. Zaległość, o której mowa w ust. 4 pkt 1, oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych
w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu.
Skuteczność, o której mowa w ust. 4 pkt 2, oblicza się, ustalając procentowy stosunek
liczby spraw załatwionych przez całkowite wyegzekwowanie dochodzonego świadczenia
w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim.
6. W liczbie spraw, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględnia się sprawy, o których mowa w
[art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2] <art. 3 ust. 3 pkt 1–2a>, z wyłączeniem spraw:
1) o egzekucję świadczeń powtarzających się;
2) w których komornik odmówił wszczęcia egzekucji na podstawie ust. 4 i 8;
3) w których nastąpił zwrot wniosku.
7. W stosunku do komornika, który rozpoczął działalność, zaległość i skuteczność, o których
mowa w ust. 4, oblicza się po upływie roku następującego po roku, w którym złożył
ślubowanie. W pierwszych dwóch latach kalendarzowych działalności komornik nie może
przyjąć więcej niż 2500 spraw z wyboru wierzyciela w każdym roku.
8. Komornik wybrany przez wierzyciela może odmówić danemu wierzycielowi przyjęcia
sprawy, jeżeli liczba wniosków egzekucyjnych, jakie wpłynęły do kancelarii w danym
roku od tego wierzyciela, przekroczyła 100.
9. Na wniosek wierzyciela komornik przekazuje sprawę egzekucyjną wskazanemu przez
wierzyciela komornikowi właściwemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Do wniosku wierzyciela dołącza się pisemną
zgodę wskazanego komornika na przyjęcie sprawy.
10. Jeżeli po wszczęciu postępowania komornik stwierdzi, że w momencie złożenia wniosku
przez wierzyciela dłużnik zamieszkiwał poza jego rewirem, a zachodziły przesłanki do
odmowy wszczęcia postępowania, o których mowa w ust. 4, komornik wyda
postanowienie o przekazaniu sprawy komornikowi właściwości ogólnej dłużnika. W
przypadku gdy w rewirze właściwości ogólnej dłużnika działa kilku komorników, przed
wydaniem postanowienia komornik wezwie wierzyciela do wskazania w terminie 7 dni
komornika właściwego, któremu sprawa ma zostać przekazana. Jeżeli wierzyciel w
zakreślonym terminie nie wskaże komornika właściwego, komornik przekaże sprawę
komornikowi właściwemu wybranemu według własnego uznania.
11. Przepisu art. 7751 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
nie stosuje się.
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zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku
bankowym, komornik wydaje postanowienie. Postanowienie to doręcza się tylko
wierzycielowi wraz z tytułem wykonawczym i wnioskiem egzekucyjnym. W
przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 8, skarga na postanowienie nie przysługuje.

Art. 12.
1. Minister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego powołuje go na stanowisko
komornika, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej o
zainteresowanym. Rada izby komorniczej nie ma statusu strony w toczącym się
postępowaniu administracyjnym.
2. Minister Sprawiedliwości może odmówić powołania na stanowisko komornika, jeżeli
utworzenie nowej kancelarii w rewirze objętym wnioskiem nie jest celowe lub liczba
komorników działających w danym rewirze jest wystarczająca. Oceny tej Minister
Sprawiedliwości

dokonuje,

uwzględniając

potrzebę

prawidłowego

i

sprawnego

wykonywania czynności, o których mowa w art. 3, stan zaległości i wielkość wpływu
spraw w danym rewirze. Minister Sprawiedliwości może odmówić powołania na
stanowisko komornika, zwłaszcza gdy na skutek powołania komornika średnia liczba
spraw w danym rewirze byłaby niższa niż 1000 spraw przypadających na jednego
komornika. Średnią liczbę spraw oblicza się, dzieląc liczbę spraw, o których mowa w [art.
3 ust. 3 pkt 1 i 2] <art. 3 ust. 3 pkt 1–2a> , z wyłączeniem spraw z wyboru wierzyciela,
które wpłynęły do wszystkich komorników w tym rewirze w roku kalendarzowym
poprzedzającym złożenie wniosku o powołanie na stanowisko komornika, przez liczbę
komorników, co do których wydano decyzję o powołaniu na stanowisko komornika w
rewirze na dzień rozpoznawania wniosku, powiększoną o jeden.
3. Ogłoszenie o zwolnionym stanowisku komornika Minister Sprawiedliwości udostępnia
niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba że powołanie nowego komornika
na zwolnione stanowisko nie jest celowe. W ogłoszeniu wskazuje się rewir, imię,
nazwisko, numer porządkowy oraz siedzibę i adres kancelarii dotychczasowego
komornika oraz zaznacza się, że osoba, która zostanie powołana na stanowisko
komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych
przez tego komornika. Wnioski o powołanie na zwolnione stanowisko składa się do
Ministra Sprawiedliwości w terminie miesiąca od dnia wskazanego w ogłoszeniu.
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załącznikami, radzie właściwej izby komorniczej w celu wyrażenia opinii w terminie 21
dni. Brak opinii nie stanowi przeszkody do nadania wnioskom dalszego biegu.
5. W tym samym czasie zainteresowany może ubiegać się o powołanie tylko na jedno
stanowisko komornika.
6. Minister Sprawiedliwości pozostawia bez rozpoznania wnioski złożone po terminie, o
którym mowa w ust. 3, wszystkie wnioski zainteresowanego w przypadku złożenia
wniosków o powołanie na więcej niż jedno stanowisko komornika, a także wnioski, do
których nie załączono dokumentów, o których mowa w art. 13.

Art. 48.
1. W braku odmiennej umowy między komornikiem a zastępcą komornika, zastępca
komornika pobiera 25% dochodu zastępowanego komornika w pierwszym miesiącu
zastępstwa, a w następnych miesiącach - 50% tego dochodu. Po 6 miesiącach zastępstwa
zastępca komornika pobiera 75% dochodu zastępowanego komornika.
2. Zastępca komornika wyznaczony w związku z zawieszeniem komornika w czynnościach
pobiera 75% dochodu zastępowanego komornika, do czasu ustania zawieszenia
komornika w czynnościach, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia zawieszenia
komornika w czynnościach. Po upływie tego okresu zastępca komornika pobiera 100%
dochodu zastępowanego komornika.
3. Zastępca komornika wyznaczony w związku z odwołaniem komornika z zajmowanego
stanowiska, wygaśnięciem powołania na stanowisko komornika z mocy prawa albo
przeniesieniem komornika, zwany dalej "kuratorem kancelarii", pobiera 100% dochodu
zastępowanego komornika.
4. Dochodem komornika, o którym mowa w ust. 1-3, są:
1) należne wynagrodzenie prowizyjne od uzyskanych w danym miesiącu opłat
egzekucyjnych oraz
2) pobrane i ściągnięte w danym miesiącu opłaty komornicze za czynności inne niż
wymienione w [art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2] <art. 3 ust. 3 pkt 1–2a>
- pomniejszone o koszty działalności egzekucyjnej.
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1. Opłata

egzekucyjna

stanowi

niepodatkową

należność

budżetową

o

charakterze

publicznoprawnym pobieraną za czynności, o których mowa w [art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2]
<art. 3 ust. 3 pkt 1–2a>, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o
kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770).
2. Uzyskane opłaty egzekucyjne, po potrąceniu wynagrodzenia prowizyjnego komornika,
stanowią dochód budżetu państwa i podlegają przekazaniu na rachunek, o którym mowa
w art. 196 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), urzędu skarbowego właściwego ze względu na
siedzibę kancelarii, w terminie do 5 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym zostały uzyskane.
3. Przez uzyskane opłaty egzekucyjne rozumie się opłaty faktycznie pobrane lub ściągnięte na
podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.
4. Organem pierwszej instancji właściwym do wydawania decyzji w przedmiocie opłat
egzekucyjnych podlegających przekazaniu zgodnie z ust. 2, jest naczelnik urzędu
skarbowego właściwy ze względu na siedzibę kancelarii.
5. Komornik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2,
miesięczną

informację

o

uzyskanych

opłatach

egzekucyjnych

oraz

opłatach

egzekucyjnych podlegających przekazaniu zgodnie z ust. 2, w terminie do 10 dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały uzyskane.
Informacja ta stanowi dowód księgowy.
6. W przypadku uprawomocnienia się orzeczenia sądu skutkującego koniecznością zwrotu
całości lub części uzyskanej opłaty egzekucyjnej, proporcjonalna część przekazanej opłaty
egzekucyjnej stanowi nadpłatę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).
7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji o uzyskanych opłatach
egzekucyjnych oraz opłatach egzekucyjnych podlegających przekazaniu zgodnie z ust. 2,
mając na uwadze zapewnienie kompletności tej informacji oraz możliwość weryfikacji
prawidłowości przekazywania opłat egzekucyjnych podlegających przekazaniu zgodnie z
ust. 2.
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niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217)

Art. 1.
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505
i 1543) wprowadza się następujące zmiany:
UWAGA:
pominięto pkt 1– 12

13) art. 515 otrzymuje brzmienie:
"Art. 515. [§ 1. Spółka przejmująca może wydać wspólnikom spółki przejmowanej udziały
albo akcje ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, akcje bez wartości
nominalnej albo udziały albo akcje własne nabyte zgodnie z art. 200, art. 30047 i art. 362
oraz objęte w przypadkach, o których mowa w art. 30048 i art. 366. Spółka przejmująca
może wydać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne, które nabyła w
wyniku połączenia z tą spółką.]
<§ 1. Spółka przejmująca może wydać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo
akcje ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, udziały albo akcje
własne nabyte zgodnie z art. 200 i art. 362 oraz objęte w przypadku, o którym mowa
w art. 366. Spółka przejmująca może wydać wspólnikom spółki przejmowanej
udziały albo akcje własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.>
§ 2. W celu wydania udziałów albo akcji wspólnikom spółki przejmowanej spółka
przejmująca może nabyć udziały albo akcje własne, których łączna wartość nominalna,
wraz z udziałami albo akcjami nabytymi uprzednio przez tę spółkę, spółki lub spółdzielnie
od niej zależne lub osoby działające na jej rachunek, nie przekracza 10% kapitału
zakładowego.";
14) w art. 530 w § 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
"W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie
następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki
przejmującej lub emisji przez spółkę przejmującą nowych akcji bez wartości nominalnej
(dzień wydzielenia).";
15) w art. 542 § 2 otrzymuje brzmienie:
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rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółek przejmujących lub po wpisie do
rejestru emisji przez spółki przejmujące nowych akcji bez wartości nominalnej albo po
wpisie do rejestru nowych spółek uczestniczących w podziale.";
16) w art. 551 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna
(spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę
przekształconą).";
17) w art. 553 § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki
przekształconej, z uwzględnieniem art. 5761.";
18) w art. 556 uchyla się pkt 4;
19) w art. 558:
a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową określenie wartości
godziwej udziałów albo akcji wspólników.",
b) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną wycenę składników majątku (aktywów i
pasywów) spółki przekształcanej;";
20) w art. 559 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Plan przekształcenia w spółkę akcyjną należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta
w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników
majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.";
21) w art. 560 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"§ 1. Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki
dwukrotnie,

w

sposób

przewidziany

dla

zawiadamiania

wspólników

spółki

przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na
miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym
niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać istotne elementy planu
przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia, jeżeli
została ona sporządzona, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki
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biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia, jeżeli została ona sporządzona, przy
czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem
podjęcia uchwały o przekształceniu.";
22) w art. 561 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom należy
ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta z
badania planu przekształcenia, jeżeli została ona sporządzona.";
[23) art. 563 otrzymuje brzmienie:
"Art. 563. § 1. Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:
1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;
2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowoakcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w spółkę akcyjną, albo wysokość
kapitału akcyjnego, w przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną, albo wysokość
sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową;
3) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej,
jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia
w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki 1
mających reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę
osobową;
5) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
§ 2. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej
albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki
przekształconej.";]
<23)

art. 563 otrzymuje brzmienie:

„Art. 563. § 1. Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:
1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;
2) wysokość

kapitału

zakładowego,

w

przypadku

przekształcenia

w

spółkę

komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w spółkę
akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę
komandytową;
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przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku
przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników
prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą, w
przypadku przekształcenia w spółkę osobową;
5) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
§ 2. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki
przekształconej albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie
organów spółki przekształconej.”>
24) uchyla się art. 564-566;
25) w art. 567 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Nie można zaskarżyć uchwały jedynie na podstawie zastrzeżeń dotyczących wartości
udziałów albo akcji ustalonej na potrzeby odkupu, o którym mowa w art. 5761
26) w art. 569 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
"§ 2. Do wniosku o wpis przekształcenia do rejestru dołącza się oświadczenie wszystkich
członków zarządu, że wszystkie udziały albo akcje wspólników, którzy żądali odkupu,
zostały odkupione zgodnie z art. 5761.";
[27) po art. 576 dodaje się art. 5761 w brzmieniu:
"Art. 5761. § 1. Wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu spółki
kapitałowej w spółkę osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, może żądać odkupu
jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej.
§ 2. Wspólnicy składają spółce pisemne żądanie odkupu w terminie tygodnia od dnia podjęcia
uchwały o przekształceniu.
§ 3. Do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji albo informację z rejestru
akcjonariuszy, a w przypadku akcji zdematerializowanych będących przedmiotem obrotu
zorganizowanego - imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi.
§ 4. Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów albo akcji w spółce
przekształcanej.
§ 5. W terminie trzech tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółka
przekształcana dokonuje odkupu udziałów albo akcji na rachunek własny lub rachunek
wspólników pozostających w spółce. Skuteczność odkupu zależy od zapłaty ceny odkupu
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sądowego.
§ 6. Przekształcana spółka kapitałowa może nabyć na rachunek własny udziały albo akcje,
których łączna wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego albo łączna
liczba nie przekracza 10% ogólnej liczby akcji w prostej spółce akcyjnej.
§ 7. Wspólnik, który nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo o ustalenie
wartości godziwej jego udziałów albo akcji w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia
uchwały o przekształceniu. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje odkupu ani rejestracji
przekształcenia.
§ 8. Jeżeli wszystkie udziały albo akcje wspólników, żądających odkupu, nie zostaną
odkupione, przekształcenie nie dochodzi do skutku.";]
<27)

po art. 576 dodaje się art. 5761 w brzmieniu:

„Art. 5761. § 1. Wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu spółki
kapitałowej w spółkę osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, może żądać
odkupu jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej.
§ 2. Wspólnicy składają spółce pisemne żądanie odkupu w terminie tygodnia od dnia
podjęcia uchwały o przekształceniu.
§ 3. Do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji, a w przypadku akcji
zdematerializowanych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego – imienne
świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi.
§ 4. Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów albo akcji w spółce
przekształcanej.
§ 5. W terminie trzech tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółka
przekształcana dokonuje odkupu udziałów albo akcji na rachunek własny lub
rachunek wspólników pozostających w spółce. Skuteczność odkupu zależy od zapłaty
ceny odkupu wspólnikom żądającym odkupu lub złożenia kwoty równej tej cenie do
depozytu sądowego.
§ 6. Przekształcana spółka kapitałowa może nabyć na rachunek własny udziały albo
akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego.
§ 7. Wspólnik, który nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo o ustalenie
wartości godziwej jego udziałów albo akcji w terminie dwóch tygodni od dnia
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ani rejestracji przekształcenia.
§ 8. Jeżeli wszystkie udziały albo akcje wspólników, żądających odkupu, nie zostaną
odkupione, przekształcenie nie dochodzi do skutku.”>
28) w art. 577 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) kapitał zakładowy albo kapitał akcyjny spółki przekształconej będzie nie niższy od
kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego spółki przekształcanej.";
29) po art. 579 dodaje się art. 5791 w brzmieniu:
"Art. 5791. § 1. W przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną plan przekształcenia
podlega ogłoszeniu. W przypadku gdy spółką przekształcaną jest spółka akcyjna, jej
wierzyciel może w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu przekształcenia żądać
zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli uprawdopodobni, że ich zaspokojenie jest
zagrożone przez przekształcenie.
§ 2. W razie sporu sąd właściwy według siedziby przekształcanej spółki akcyjnej rozstrzyga o
udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od
dnia ogłoszenia planu przekształcenia.
§ 3. Wniosek wierzyciela nie wstrzymuje rejestracji przekształcenia.";
30) art. 580 otrzymuje brzmienie:
"Art. 580. § 1. Posiadacze obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub
innych obligacji uprawniających do świadczeń niepieniężnych w przekształcanej spółce
akcyjnej albo prostej spółce akcyjnej mają w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
prawa co najmniej równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas. Nie wyklucza
to zmiany bądź wygaśnięcia tych uprawnień w drodze umowy między uprawnionym a
spółką przekształconą.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w
prostą spółkę akcyjną oraz prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną.";
31) w art. 5849 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) wysokość kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego;";
32) po art. 589 dodaje się art. 5891 w brzmieniu:
"Art. 5891. Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem prostej spółki akcyjnej,
dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów na akcje, warrantów subskrypcyjnych
lub innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki
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miesięcy.";
[33) w art. 592 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
"§ 2. Tej samej karze podlega członek zarządu, który dopuszcza do zarejestrowania akcji w
rejestrze akcjonariuszy przed:
1) zarejestrowaniem prostej spółki akcyjnej;
2) wpisem do rejestru zmiany liczby akcji - w przypadku emisji nowych akcji prostej spółki
akcyjnej.";
34) w art. 594 w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1) nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników albo listy akcjonariuszy,
2) nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisem art. 188 § 1 albo nie prowadzi księgi
akcyjnej zgodnie z przepisem art. 341 § 1, albo dopuszcza do nieprowadzenia rejestru
akcjonariuszy zgodnie z przepisami ustawy,";]
<33) w art. 592 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Tej samej karze podlega członek zarządu, który dopuszcza do zarejestrowania
akcji w rejestrze akcjonariuszy przed:
1) zarejestrowaniem prostej spółki akcyjnej;
2) wpisem do rejestru zmiany liczby akcji – w przypadku emisji nowych akcji prostej
spółki akcyjnej.”;
34) w art. 594 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników albo listy akcjonariuszy,”>
35) w art. 595 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i
zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1, art. 30061 § 1 i art.
374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach albo, będąc
komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania
spółki, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których
mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym przepisie
- podlega grzywnie do 5000 złotych.".
Art. 2.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1460, 1469, 1495 i 1649) w art. 9113 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i
dodaje się § 2 w brzmieniu:
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akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, komornik występuje także z żądaniem ujawnienia
zajęcia tych praw do podmiotu prowadzącego ten rejestr, wzywając go do zawiadomienia,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, o:
1) dacie wpisania zajęcia praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki
akcyjnej albo przeszkodzie do jego dokonania;
2) liczbie, serii, numerze i rodzaju zajętych praw majątkowych, jeżeli rejestr akcjonariuszy
prostej spółki akcyjnej zawiera takie dane.".

[Art. 3.
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2019 r. poz. 1438, 1495, 1501, 1553 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1a w pkt 12 w lit. a po tiret siódmym dodaje się tiret ósme w brzmieniu:
" - z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy,";
2) w art. 67 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Z wyjątkiem art. 68 § 1, podstawę zastosowania środków egzekucyjnych, o których
mowa w art. 1a pkt 12 lit. a, stanowi zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego
zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności albo podmiotu prowadzącego rejestr
akcjonariuszy, albo protokół zajęcia prawa majątkowego, albo protokół zajęcia i odbioru
ruchomości, albo protokół odbioru dokumentu, sporządzone według wzoru określonego w
drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Określając wzór, minister uwzględni uwarunkowania wynikające z elektronicznego
przetwarzania danych zawartych w tym zawiadomieniu lub protokołach.";
3) w art. 69a:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji administracyjnych
do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na
pokrycie

egzekwowanych

należności

pieniężnych,

zobowiązany,

pod

rygorem

odpowiedzialności za szkodę, w przypadku zbiegu egzekucji do:
1) ruchomości albo
2) prawa majątkowego, którego warunkiem wykonywania jest posiadanie dokumentu, albo
3) prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy
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podpisania przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny protokołu zajęcia i
wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane.",
b) dodaje się § 3 w brzmieniu:
"§ 3. Przepis § 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu prowadzącego rejestr
akcjonariuszy, w którym jest zarejestrowane zajęte prawo majątkowe.";
4) w dziale II w rozdziale 5 po oddziale 3 dodaje się oddział 3a w brzmieniu:
"Oddział 3a
Egzekucja z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy
Art. 95a. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w
rejestrze akcjonariuszy i wierzytelności z tego prawa przez:
1) wpisanie ich do protokołu zajęcia albo
2) przesłanie zawiadomienia o ich zajęciu do:
a) spółki prawa handlowego albo
b) podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
Art. 95b. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 95a pkt 2 lit. a, zawiera wezwanie spółki
prawa handlowego, aby:
1) żadnych wierzytelności przypadających zobowiązanemu z tytułu zajętego prawa
majątkowego do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu
niezapłacenia należności w terminie, kosztami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi, nie
uiszczała zobowiązanemu, lecz należne kwoty przekazała organowi egzekucyjnemu na
pokrycie należności;
2) zawiadomiła organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o
zajęciu:
a) który podmiot prowadzi rejestr akcjonariuszy,
b) o przeszkodzie w realizacji zajęcia prawa majątkowego i wierzytelności z tego prawa w
rejestrze akcjonariuszy.
Art. 95c. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 95a pkt 2 lit. b, zawiera wezwanie podmiotu
prowadzącego rejestr akcjonariuszy, aby:
1) dokonał wpisu w rejestrze akcjonariuszy zajęcia prawa majątkowego i wierzytelności z
tego prawa;
2) zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o:
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- 66 a) dacie wpisania zajęcia prawa majątkowego i wierzytelności z tego prawa w rejestrze
akcjonariuszy,
b) wartości, serii, numerze, rodzaju prawa majątkowego i wierzytelnościach z tego prawa,
jeżeli rejestr akcjonariuszy zawiera takie dane,
c) przeszkodzie w dokonaniu wpisu prawa majątkowego i wierzytelności z tego prawa w
rejestrze akcjonariuszy.
Art. 95d. Zajęcie prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy i
wierzytelności z tego prawa jest skuteczne z chwilą:
1) podpisania przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny protokołu, o którym
mowa w art. 95a pkt 1, albo
2) doręczenia spółce prawa handlowego zawiadomienia, o którym mowa w art. 95a pkt 2 lit.
a, albo
3) doręczenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy zawiadomienia, o którym
mowa w art. 95a pkt 2 lit. b.
Art. 95e. Zajęcie jest skuteczne także wtedy, gdy zawiadomienie, o którym mowa w art. 95a
pkt 2, zawiera tylko imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązanego.
Art. 95f. § 1. Organ egzekucyjny niezwłocznie po dokonaniu zajęcia prawa majątkowego
zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy i wierzytelności z tego prawa:
1) doręcza zobowiązanemu odpis protokołu, o którym mowa w art. 95a pkt 1, albo
zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w art. 95a pkt 2;
2) doręcza odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został uprzednio doręczony;
3) zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu rozporządzać zajętymi prawami.
§ 2. Jeżeli zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy i
wierzytelności z tego prawa dokonano na podstawie art. 95a pkt 1 i pkt 2 lit. a organ
egzekucyjny przesyła do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wniosek o
dokonanie wpisu w tym rejestrze zajęcia prawa majątkowego i wierzytelności z tego
prawa oraz wzywa ten podmiot, aby zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od
dnia doręczenia wezwania, o wartości, serii, numerze, rodzaju prawa majątkowego i
wierzytelnościach z tego prawa, jeżeli rejestr akcjonariuszy zawiera takie dane.
Art. 95g. § 1. Jeżeli egzekucja z wierzytelności przysługujących zobowiązanemu z tytułu
zajętego prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy nie prowadzi do
pełnego pokrycia dochodzonej należności, sprzedaż zajętego prawa majątkowego
zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy, następuje w trybie przepisów działu II
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zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy przez biegłego skarbowego wiązałoby się ze
zbyt dużymi kosztami, organ egzekucyjny, za zgodą zobowiązanego, przyjmuje cenę
wywołania w wysokości ceny nominalnej tego prawa majątkowego.
§ 2. Zajęte prawo majątkowe zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy organ egzekucyjny
może przekazać do sprzedaży podmiotowi, który jest uprawniony do dokonania sprzedaży
tego prawa majątkowego.
§ 3. Przekazanie do sprzedaży, o którym mowa w § 2, następuje po cenie oszacowania albo
cenie nominalnej tego prawa majątkowego.";
5) w art. 164 § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Do zajęcia zabezpieczającego stosuje się odpowiednio przepisy o zajęciu egzekucyjnym
pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz
ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej, rachunków bankowych, innych wierzytelności
pieniężnych, praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów
wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, papierów wartościowych
niezapisanych

na

rachunku

papierów

wartościowych,

praw

majątkowych

zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, weksla, autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych

oraz

własności

przemysłowej,

udziału

w

spółce

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, pozostałych praw majątkowych oraz ruchomości.".]

Art. 5.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622 i 1649) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5a:
a) pkt 30 otrzymuje brzmienie:
"30) kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej
oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;",
b) po pkt 31 dodaje się pkt 31a i 31b w brzmieniu:
"31a) udziale w kapitale - oznacza to również stosunek liczby akcji przysługujących
akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w
prostej spółce akcyjnej;
31b) wartości nominalnej udziałów (akcji) - oznacza to również cenę emisyjną akcji prostej
spółki akcyjnej;";
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a) w ust. 1a:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki albo emisji nowych
akcji w prostej spółce akcyjnej, albo",
[– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym
podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym
mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej
emisji akcji, albo",]
<– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 §
1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217 i …), jeżeli objęcie akcji jest związane
odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym podwyższeniem
kapitału zakładowego, albo”,>
b) ust. 1d otrzymuje brzmienie:
"1d) W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której
mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do wniesienia
wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.";
3) w art. 24 w ust. 5 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:
"1c) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;".

Art. 6.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019
r. poz. 865, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1a w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"podatkową

grupę

kapitałową

mogą

tworzyć

wyłącznie

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne lub spółki akcyjne, mające siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:";
2) w art. 4a:
a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 69 "18) kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz
kapitał podstawowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3;",
b) po pkt 19 dodaje się pkt 19a i 19b w brzmieniu:
"19a) udziale w kapitale (udziale w kapitale zakładowym) - oznacza to również stosunek
liczby akcji przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do liczby wszystkich
akcji wyemitowanych w spółce;
19b) wartości nominalnej udziałów (akcji) - oznacza to również cenę emisyjną akcji prostej
spółki akcyjnej;";
3) w art. 7b w ust. 1 w pkt 1 w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w
brzmieniu:
"n) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;";
4) w art. 12:
a) w ust. 1b:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego albo emisji nowych akcji w prostej
spółce akcyjnej, albo",
[– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym
podwyższeniem kapitału zakładowego, albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym
mowa w art. 30030 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji
akcji, albo",]
<– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 §

1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217 i …), jeżeli objęcie akcji jest związane odpowiednio z
warunkową emisją akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego,
albo”,>
b) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:
"1ba) W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której
mowa w art. 1 ust. 3, przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu
niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.".
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W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
1500) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 36 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
"6a) prostych spółek akcyjnych;";
2) w art. 38 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
"8a) w przypadku prostej spółki akcyjnej:
a) wysokość kapitału akcyjnego i liczbę akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady
niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,
b) wzmiankę o tym, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,
c) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
d) maksymalną liczbę akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji,
e) jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego
pisma,
f) jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym
akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z
akcji - zaznaczenie tych okoliczności,
g) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art.
35, a także wzmiankę o tym, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki,
h) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji

[wydawanych]

<przyznawanych> w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną liczbę
emitowanych akcji, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku,
i) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego
zarządowi.";
3) w art. 39 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
"5a) w przypadku ustanowienia w prostej spółce akcyjnej rady dyrektorów - oznaczenie rady
dyrektorów i osób wchodzących w jej skład ze wskazaniem sposobu reprezentacji;";
4) w art. 47a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki
akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej,
informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.".
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W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) wprowadza się następujące zmiany:
[1) w art. 147 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Tajemnica zawodowa obejmuje informację uzyskaną, przez osobę wymienioną w art. 148
ust. 1, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach pozostawania w
stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
dotyczącą

chronionych

prawem

interesów

podmiotów

dokonujących

czynności

związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach
regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu
nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego
nadzoru, oraz czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy prostej spółki
akcyjnej, w szczególności informację zawierającą:";]
[2) w art. 150 w ust. 1 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w
brzmieniu:
"23) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy spółce, której akcje są zarejestrowane w
rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub ten bank, lub jej akcjonariuszowi
- w przypadku i zakresie określonych w art. 30035 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.".]
<2) w art. 150 w ust. 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24)

przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy, spółce, której akcje są

zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub ten bank,
lub jej akcjonariuszowi – w przypadku i zakresie określonych w art. 30035 i w art.
3285 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.”>

Art. 24.
W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243 oraz z
2019 r. poz. 1572) w art. 19:
1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. W przypadku gdy emitentem jest prosta spółka akcyjna, obligacje zamienne mogą być
oferowane wyłącznie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, chyba że obligacje
zamienne są oferowane wyłącznie akcjonariuszom tej spółki.";
[2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka, która podlega
obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o uchwale wskazująca
maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a w przypadku prostej spółki
akcyjnej - maksymalną liczbę akcji, również podlega wpisowi do tego rejestru. Data
przydziału i wydania obligacji nie może być wcześniejsza niż data wpisu.";]
<2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te
obligacje podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka,
która podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o
uchwale wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a w
przypadku prostej spółki akcyjnej – maksymalną liczbę akcji, również podlega
wpisowi do tego rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie może być
wcześniejsza niż data wpisu.”;>
3) w ust. 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2) sposób przeliczenia obligacji na akcje, z tym że na każdy jeden złoty wartości nominalnej
obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji, a w przypadku
akcji niemających wartości nominalnej - jeden złoty ceny emisyjnej tych akcji;
3) maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji
na akcje, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - maksymalną liczbę akcji, które mają
zostać wyemitowane w celu zamiany obligacji na akcje.".

Art. 32.
W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 i 1520) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
"13a) notariusze w zakresie czynności, o których mowa w art. 79 pkt 6a ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, 730, 1495 i 1655);",
[b) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
"10) kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana
świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez
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gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną; w przypadku
umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się ubezpieczającego,
a w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, o
której mowa w art. 30032 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się
wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do
tego rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu;";]
<b)w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10)

kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana
świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej
przez nią działalności zawodowej, w tym z którą instytucja obowiązana nawiązuje
stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną,
przy czym w przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej
rozumie się ubezpieczającego, a w przypadku umowy o prowadzenie rejestru
akcjonariuszy, o której mowa w art. 30032 i art. 3282 ustawy z dnia 15 września 2000
r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217 i
…), przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się wyłącznie akcjonariusza,
zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku
z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu;”>
2) w art. 58 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
"4a) proste spółki akcyjne;".
Art. 35.
[1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań
wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:
1) 2020 - 332 000 złotych;
2) 2021 - 0 złotych;
3) 2022 - 0 złotych;
4) 2023 - 0 złotych;
5) 2024 - 0 złotych;
6) 2025 - 0 złotych;
7) 2026 - 0 złotych;
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9) 2028 - 0 złotych;
10) 2029 - 0 złotych.]
<1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie
zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:
1) 2020 – 0 złotych;
2) 2021 – 332 000 złotych;
3) 2022 – 0 złotych;
4) 2023 – 0 złotych;
5) 2024 – 0 złotych;
6) 2025 – 0 złotych;
7) 2026 – 0 złotych;
8) 2027 – 0 złotych;
9) 2028 – 0 złotych;
10) 2029 – 0 złotych;>
2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w
ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego
kwartału.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy
w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której
mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres
zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający
na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej
ustawy.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3,
jest Minister Sprawiedliwości.
[Art. 36.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.]

<Art. 36.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 9, 10, 12, 13,
17–27, art. 15, art. 28 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.>
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niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798)

Art. 1.
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
505, 1543 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:
UWAGA:
pominięto pkt 1– 41

42) art. 515 otrzymuje brzmienie:
"Art. 515. [§ 1. Spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały
albo akcje ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, akcje bez wartości
nominalnej albo udziały albo akcje własne nabyte zgodnie z art. 200, art. 30047 i art. 362
oraz objęte w przypadkach, o których mowa w art. 30048 i art. 366. Spółka przejmująca
może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne, które nabyła
w wyniku połączenia z tą spółką.]
<§ 1. Spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo
akcje ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, udziały albo akcje
własne nabyte zgodnie z art. 200 i art. 362 oraz objęte w przypadku, o którym mowa
w art. 366. Spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej
udziały albo akcje własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.>
§ 2. W celu przyznania udziałów albo akcji wspólnikom spółki przejmowanej spółka
przejmująca może nabyć udziały albo akcje własne, których łączna wartość nominalna,
wraz z udziałami albo akcjami nabytymi uprzednio przez tę spółkę, spółki lub spółdzielnie
od niej zależne lub osoby działające na jej rachunek, nie przekracza 10% kapitału
zakładowego.";
43) w art. 51611:
a) uchyla się § 3,
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Akcjonariusze dołączają do żądania odkupu świadectwo rejestrowe albo imienne
świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi. Termin ważności świadectwa nie może upływać przed
dniem dokonania odkupu.";
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"§ 4. Każda ze spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych może uzależnić
przyznanie swoich udziałów albo akcji wspólnikom spółki dzielonej od wniesienia dopłat
w gotówce nieprzekraczających wartości, o której mowa w § 3.";
45) w art. 573 uchyla się § 2;
46) uchyla się art. 578;
47) art. 5891 otrzymuje brzmienie:
"Art. 5891. Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem prostej spółki akcyjnej,
dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne lub na
inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.";
48) po art. 5891 dodaje się art. 5892 w brzmieniu:
"Art. 5892. Kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie
ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki
komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów na akcje,
warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, lub na inne
tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.";
49) w art. 590 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) wystawia fałszywe zaświadczenie o złożeniu dokumentu akcji uprawniającej do
głosowania lub fałszywe świadectwo rejestrowe,";
50) w art. 591 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) fałszywym zaświadczeniem o złożeniu dokumentu akcji uprawniającej do głosowania lub
fałszywym świadectwem rejestrowym,";
[51) w art. 592 dodaje się § 3 w brzmieniu:
"§ 3. Tej samej karze podlega ten, kto będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi
osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki
akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do zarejestrowania akcji w
rejestrze akcjonariuszy albo depozycie papierów wartościowych:
1) przed zarejestrowaniem spółki;
2) w

przypadku

podwyższenia

kapitału

zakładowego

-

przed

zarejestrowaniem

podwyższenia.";]
<51)

w art. 592 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
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innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i
reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do
zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy albo depozycie papierów
wartościowych:
1) przed zarejestrowaniem spółki;
2) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego – przed zarejestrowaniem
podwyższenia.”;>
52) w art. 594 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisami art. 188 § 1 albo nie prowadzi księgi
akcyjnej zgodnie z art. 341 § 1, albo dopuszcza do nieprowadzenia rejestru akcjonariuszy
zgodnie z przepisami ustawy lub nierejestrowania akcji w depozycie papierów
wartościowych,".
[Art. 2.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1460, 1469, 1495, 1649 i 1655) w art. 9113 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. W razie zajęcia praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, o
którym mowa w art. 30030 § 1 i w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 , 1543, 1655 i 1798), komornik występuje
także z żądaniem ujawnienia zajęcia tych praw do podmiotu prowadzącego ten rejestr,
wzywając go do zawiadomienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, o:
1) dacie wpisania zajęcia praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy albo przeszkodzie do
jego dokonania;
2) liczbie lub wartości oraz rodzaju, seriach i numerach albo odrębnych oznaczeniach, o
których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, zajętych praw majątkowych, jeżeli rejestr akcjonariuszy zawiera takie
dane.".]
<Art. 2.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1460, z późn. zm.) w art. 9113 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje
się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. W razie zajęcia praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, o
którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
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występuje także z żądaniem ujawnienia zajęcia tych praw do podmiotu
prowadzącego ten rejestr, wzywając go do zawiadomienia, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia żądania, o:
1) dacie wpisania zajęcia praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy albo
przeszkodzie do jego dokonania;
2) liczbie lub wartości oraz rodzaju, seriach i numerach albo odrębnych oznaczeniach,
o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, zajętych praw majątkowych, jeżeli rejestr akcjonariuszy zawiera takie
dane.”>
[Art. 4.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1387, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505,
1543, 1655 i 1798), jeżeli objęcie akcji jest związane odpowiednio z warunkową emisją
akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo".

Art. 5.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) w art. 12 w ust. 1b pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505,
1543, 1655 i 1798), jeżeli objęcie akcji jest związane odpowiednio z warunkową emisją
akcji albo z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo".]

<Art. 4.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655,
1798, 2217 i …), jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem
kapitału zakładowego, albo”.
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W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 865, z późn. zm.) w art. 12 w ust. 1b pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655,
1798, 2217 i …), jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem
kapitału zakładowego, albo”.>
Art. 6.
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
1500 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 38:
a) w pkt 7 lit. g otrzymuje brzmienie:
"g) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za
te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a
także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;",
[b) w pkt 8a lit. h otrzymuje brzmienie:
"h) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te
obligacje, wskazującą maksymalną liczbę emitowanych akcji, a także wzmiankę o prawie
obligatariuszy do udziału w zysku,",]
c) w pkt 9 lit. i otrzymuje brzmienie:
"i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te
obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a
także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;",
d) w pkt 9a lit. j otrzymuje brzmienie:
"j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych za te obligacje;
wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;";
2) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane
zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a-15, art. 39, art. 40 oraz art. 44, a spółki
akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne - również adres strony internetowej, o której
mowa w art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także
ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że
ustawa stanowi inaczej.".
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W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 , 875 i 1655) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Zawarcie przez spółkę, której akcje nie są rejestrowane w depozycie papierów
wartościowych, umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów
wartościowych wymaga upoważnienia zawartego w uchwale walnego zgromadzenia tej
spółki, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
uchwale właściwego organu stanowiącego tego emitenta. Upoważnienie do zawarcia
umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych jest równoznaczne z
upoważnieniem do zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych
praw do akcji, z których wynika uprawnienie do otrzymania tych akcji.";
2) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
"Art. 6a. W przypadku akcji zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w
art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zapisy w
tym rejestrze uzyskują znaczenie prawne zapisów na rachunkach papierów wartościowych
i przestają się do nich stosować przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych dotyczące rejestru akcjonariuszy z chwilą zarejestrowania tych akcji
w depozycie papierów wartościowych.";
3) art. 10a otrzymuje brzmienie:
"Art. 10a. 1. W odniesieniu do akcji spółki publicznej z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zapisanych na rachunku zbiorczym, za zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 1 ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, uważa się również dokument o treści
wskazanej w tym przepisie, sporządzony w języku polskim lub angielskim i wystawiony
przez posiadacza tego rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez
Krajowy Depozyt albo spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, posiadacz tego
rachunku powinien zostać wskazany Krajowemu Depozytowi albo tej spółce przez
podmiot prowadzący dla niego rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego
dokumentu.
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zbiorczego sporządza na ich podstawie wykaz, o którym mowa w art. 4063 § 5 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, i przekazuje go Krajowemu
Depozytowi albo spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z
zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w tym
przepisie. W przypadku gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uczestnikiem
Krajowego Depozytu albo spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, wykaz ten jest
przekazywany za pośrednictwem uczestnika Krajowego Depozytu lub tej spółki. Sposób i
forma sporządzenia oraz przekazania tego wykazu powinny odpowiadać wymogom
określonym zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 7a.";
4) w art. 50 w ust. 4 pkt 7 i 7a otrzymują brzmienie:
"7) tryb wystawiania przez Krajowy Depozyt świadectw oraz zaświadczeń, o których mowa
w art. 4063 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
7a) sposób i formę sporządzania, przekazywania oraz udostępniania wykazów, o których
mowa w art. 4063 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych;";
5) w art. 147 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Tajemnica zawodowa obejmuje informację uzyskaną, przez osobę wymienioną w art. 148
ust. 1, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach pozostawania
w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
dotyczącą

chronionych

prawem

interesów

podmiotów

dokonujących

czynności

związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach
regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu
nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego
nadzoru, oraz czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, w
szczególności informację zawierającą:";
6) w art. 150 w ust. 1:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, a także przez
uczestników Krajowego Depozytu lub tej spółki, spółce publicznej lub spółce niebędącej
spółką publiczną, z którą została rozwiązana umowa o rejestrację akcji w depozycie
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o ofercie publicznej;",
b) w pkt 21:
– wprowadzanie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, lub przez
uczestników Krajowego Depozytu lub tej spółki, lub przez firmę inwestycyjną lub bank
powierniczy, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - w zakresie:",
– lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) dotyczącym liczby papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez te
podmioty rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych albo w rejestrach
akcjonariuszy, na dzień wskazany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,",
c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
"22) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, lub przez firmę
inwestycyjną lub bank powierniczy, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - w
zakresie umożliwiającym identyfikację uczestników prowadzących rachunki papierów
wartościowych

lub

rachunki

zbiorcze

albo

podmiotów

prowadzących

rejestry

akcjonariuszy, na których, według stanu na dany dzień, były zapisane papiery
wartościowe wskazane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli informacje te są
niezbędne do realizacji ustawowych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;",
d) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
"22a) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, firmę inwestycyjną
lub bank powierniczy, spółce, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów
wartościowych, lub jej akcjonariuszowi - w przypadku i zakresie określonych w art. 32813
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;",
[e) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
"23) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy, spółce, której akcje są zarejestrowane w
rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub ten bank, lub jej akcjonariuszowi
- w przypadku i zakresie określonych w art. 30035 i w art. 3285 ustawy z dnia 15 września
2000 r. - Kodeks spółek handlowych.";]
<e) w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
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przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy, spółce, której akcje są

zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub ten bank,
lub jej akcjonariuszowi – w przypadku i zakresie określonych w art. 3285 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.”;>
7) po art. 178d dodaje się art. 178e w brzmieniu:
"Art. 178e. 1. Kto wystawia fałszywe świadectwo, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Tej samej karze podlega, kto posługuje się fałszywym świadectwem.".

Art. 11.
W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243 oraz z
2019 r. poz. 1572 i 1655) w art. 19:
[1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje
podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka, która podlega
obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o uchwale wskazująca
maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a w przypadku prostej spółki
akcyjnej - maksymalną liczbę akcji, również podlega wpisowi do tego rejestru. Data
przydziału i wydania obligacji nie może być wcześniejsza niż data wpisu.";]
<1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te
obligacje podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka,
która podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o
uchwale wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego
również podlega wpisowi do tego rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie
może być wcześniejsza niż data wpisu.”;>
2) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) zakres przyznawanego prawa oraz warunki jego realizacji, w tym rodzaj akcji
przyznawanych w zamian za obligacje;".
[Art. 14.
W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520 i 1655) w art. 2 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje
brzmienie:
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organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana
świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez
nią działalności zawodowej, w tym z którą instytucja obowiązana nawiązuje stosunki
gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną, przy czym w
przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się
ubezpieczającego, a w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której
mowa w art. 30032 i art. 3282 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655 i 1798), przez klienta instytucji
obowiązanej rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji
podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę
dokonania wpisu;".]
<Art. 14.
W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088) w art.
2 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10)

kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana
świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej
przez nią działalności zawodowej, w tym z którą instytucja obowiązana nawiązuje
stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną,
przy czym w przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej
rozumie się ubezpieczającego, a w przypadku umowy o prowadzenie rejestru
akcjonariuszy, o której mowa w art. 3282 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217 i …), przez
klienta instytucji obowiązanej rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub
użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku z transakcją
stanowiącą podstawę dokonania wpisu;”.>

Art. 23.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 1 i 25, art. 6, art. 16-19, art. 21 oraz art. 22, które wchodzą w życie z dniem 1
stycznia 2020 r.;
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<2) art. 1 pkt 2–4 i 47, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.>

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1802)
Art. 6.
W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326 ,
912 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 21 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. W czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania czynności przez sędziegokomisarza i jego zastępcę czynności wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia,
do którego przepisy o czynnościach sędziego - komisarza stosuje się odpowiednio";
2) w art. 105 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
"5. Zawiadomień wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli dokonuje nadzorca sądowy
albo zarządca.
6. Przed terminem zgromadzenia wierzycieli nadzorca sądowy albo zarządca przedkłada
sędziemu-komisarzowi:
1) otrzymane karty do głosowania, wraz z odpisami lub wydrukami z rejestru i
pełnomocnictwami koniecznymi do wykazania uprawnienia do oddania głosu oraz
informacją, czy w stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art.
116, uszeregowane zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie wierzytelności;
2) dowód wysłania, co najmniej na trzy tygodnie przed dniem zgromadzenia wierzycieli,
zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli na adres wskazany w rejestrze, do którego jest
wpisany wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym przypadku na
adres wierzyciela znany dłużnikowi.";
3) w art. 219 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) dowód wysłania co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku o
zatwierdzenie układu kart do głosowania z propozycjami układowymi wierzycielom,
którzy nie oddali głosu, na adres wskazany w rejestrze, do którego jest wpisany
wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym przypadku na adres
wierzyciela znany dłużnikowi;";
4) w art. 233 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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5) w art. 235:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. O otwarciu postępowania zawiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej i
właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, a także znane organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne
przeciwko dłużnikowi.",
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Zawiadomienia nadzorcy sądowego dokonuje się w dniu otwarcia postępowania przy
zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności
przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną ",
c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
"9. Zawiadomień, o których mowa w ust. 4-7, dokonuje nadzorca sądowy w dniu otwarcia
postępowania, a jeżeli jest to niemożliwe - w terminie 3 dni, przy zastosowaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub
pocztę elektroniczną.";
6) w art. 259 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. W odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania
egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub
zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania
układowego bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu przez czas trwania przyspieszonego postępowania układowego.";
7) art. 264 otrzymuje brzmienie:
"Art. 264. 1. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu
nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności,
jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli
umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o
sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów art.
107-110, art. 113 i art. 115-119.
2. Do wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności spornych przepis ust. 1 stosuje się.
Zawiadamiając wierzyciela umieszczonego w spisie wierzytelności spornych, nadzorca
sądowy wskazuje, że sędzia-komisarz może dopuścić go do udziału w zgromadzeniu
wierzycieli, jeżeli uprawdopodobni istnienie wierzytelności.";
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"3. Przepisy art. 259 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.";
9) w art. 312 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. W odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania
egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub
zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego bieg
przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas
trwania postępowania sanacyjnego.";
10) art. 361 otrzymuje brzmienie:
"Art. 361. Jeżeli nieruchomość, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, jest
obciążona hipoteką, której przysługuje pierwszeństwo przed roszczeniami chociażby
jednego

nabywcy,

a

wierzyciel

zabezpieczony

hipoteką

wyraził

zgodę

na

bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt
17 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego, zgodnie z art. 76 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 1916 i 2354 oraz z 2019 r. poz.
730 i 1309), albo zobowiązał się do wydania takiej zgody, zgoda taka albo zobowiązanie
do jej wydania pozostaje w mocy na warunkach w nich określonych, przy czym warunek
wykonania zobowiązania nabywcy względem dłużnika uznaje się za spełniony w
przypadku wykonania zobowiązania do rąk zarządcy.";
[11) art. 455 otrzymuje brzmienie:
"Art. 455. Do dnia utworzenia Rejestru obwieszczeń, o których mowa w ustawie, dokonuje się
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W postępowaniu upadłościowym wobec osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obwieszczenia nie podlegają
opłatom. Obwieszczeń może dokonywać również syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca,
składając, po ukazaniu się obwieszczenia, do akt, dowód dokonania obwieszczenia.".]
<11)

w art. 455 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do dnia utworzenia Rejestru obwieszczeń, o których mowa w ustawie, dokonuje się
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W postępowaniu upadłościowym wobec
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obwieszczenia nie
podlegają opłatom. Obwieszczeń może dokonywać również syndyk, nadzorca sądowy
lub zarządca, składając, po ukazaniu się obwieszczenia, do akt, dowód dokonania
obwieszczenia.”.>
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wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217)

Art. 14.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2286, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
UWAGA:
pominięto pkt 1– 42

43) w art. 150 w ust. 1:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, a także przez
uczestników Krajowego Depozytu lub tej spółki, spółce publicznej, w przypadku
określonym w art. 91 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej;",
[b) w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
"24) przez pośredników w rozumieniu przepisów działu IIIA - w zakresie i na zasadach
określonych zgodnie z przepisami działu IIIA.";]
<b) w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) przez pośredników w rozumieniu przepisów działu IIIA – w zakresie i na
zasadach określonych zgodnie z przepisami działu IIIA.”;>
44) po art. 151 dodaje się art. 151a w brzmieniu:
"Art. 151a. Informacje dotyczące firmy inwestycyjnej przekazane przez tę firmę Komisji w
ramach sprawowanego nad nią nadzoru oraz oświadczenia Komisji dotyczące tej firmy,
zawarte w dokumentacji nadzorczej, mogą zostać ujawnione, o ile nie narusza to interesu
podmiotu, który je przekazał, lub interesu osób trzecich, lub nie stanowi zagrożenia dla
prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru nad działalnością firm inwestycyjnych.";
45) w art. 163:
a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
"10a. Zagraniczne osoby prawne nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2a, będące stronami
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rocznej w wysokości równowartości w złotych 10 000 euro.",
b) dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu:
"15. Od administratora wskaźnika referencyjnego stóp procentowych w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 22 rozporządzenia 2016/1011 niebędącego kluczowym wskaźnikiem referencyjnym
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia 2016/1011 pobiera się opłatę roczną w
wysokości równowartości w złotych 500 euro.
16. Od administratora towarowego wskaźnika referencyjnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
23 rozporządzenia 2016/1011 niebędącego kluczowym wskaźnikiem referencyjnym w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia 2016/1011 pobiera się opłatę roczną w
wysokości równowartości w złotych 500 euro.";
46) w art. 163a dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku nieuiszczenia opłaty, o której
mowa w art. 163 ust. 10a, przez zagraniczną osobę prawną nieprowadzącą działalności
maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt
2a.";
47) po art. 167d dodaje się art. 167e w brzmieniu:
"Art. 167e. W przypadku gdy pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1, lub podmiot
mający siedzibę na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, o którym mowa
w art. 68i ust. 2, narusza przepisy działu IIIA, Komisja może nakazać, odpowiednio temu
pośrednikowi albo temu podmiotowi, zaprzestanie działań skutkujących powstaniem
naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości albo nałożyć na tego pośrednika
albo na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.";
48) art. 176a otrzymuje brzmienie:
"Art. 176a. W przypadku gdy emitent nie wykonuje obowiązków wynikających z art. 5 albo
wykonuje je nienależycie, Komisja może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości
1 000 000 zł.";
49) po art. 178d dodaje się art. 178e-178h w brzmieniu:
"Art. 178e. Kto, będąc do tego obowiązanym, nie opracowuje, nie przekazuje lub nie
publikuje dokumentów, o których mowa w art. 131o ust. 1, 3 i 4 lub art. 131q ust. 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
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- 90 Art. 178f. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w polityce dotyczącej
zaangażowania, o której mowa w art. 131o, podaje w niej nieprawdziwe dane lub zataja
prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść tej polityki,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 178g. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje, o których mowa w art. 131q, podaje w
nich nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść
tych informacji,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 178h. Kto, działając w imieniu lub na rachunek emitenta lub będąc osobą uprawnioną do
reprezentowania emitenta, ujawnia agentowi emisji nieprawdziwe lub nierzetelne dane,
lub podaje nieprawdziwe informacje lub zataja prawdziwe informacje dotyczące papierów
wartościowych lub emitenta, które są istotne dla realizacji przez agenta emisji
obowiązków wskazanych w art. 7a ust. 4, dopuszczając do tego, że agent emisji nie
wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7a ust. 4, albo wykonuje je nienależycie,
podlega grzywnie do 2 000 000 zł.".

USTAWA z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. poz. 2309)
Art. 1.
W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501) wprowadza się następujące zmiany:
UWAGA:
pominięto pkt 1– 41
[42) po art. 2861 dodaje się art. 2862 w brzmieniu:
"Art. 2862. 1. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, może wystąpić z wnioskiem do
sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie tych praw, także przed wytoczeniem
powództwa, o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach
dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług, które są konieczne dla dochodzenia
roszczenia przez tego uprawnionego, jeżeli wykaże on wiarygodne okoliczności
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- 91 wskazujące na naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innej osoby, jeżeli:
1) u tej osoby stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
2) u tej osoby stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
3) u tej osoby stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach
naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z
rejestracji, lub
4) została przez osobę, o której mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazana jako uczestnicząca w
produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających
patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji
- i to posiadanie, korzystanie z usług lub ich świadczenie, lub uczestniczenie w produkcji,
wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług ma na celu uzyskanie
bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do konsumentów działających w dobrej wierze.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą dotyczyć wyłącznie:
1) firm i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych
poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również
przewidywanych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych
towarów lub usług;
2) ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych
towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne
lub prawo z rejestracji, jak również cen uiszczonych za te towary lub usługi.
5. Sąd rozpoznaje wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, na rozprawie, zapewniając
zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.
6. Od obowiązku udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, może uchylić się osoba,
która według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mogłaby jako świadek
odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.
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- 92 7. Na udokumentowane żądanie osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, uprawniony jest
obowiązany zwrócić koszty i wydatki poniesione w związku z udzieleniem informacji, o
których mowa w ust. 1 i 2.
8. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, sąd rozpoznaje
w terminie 7 dni.
9. Jeżeli

uprawniony

nie

wniósł

pisma

wszczynającego

postępowanie

przeciwko

naruszającemu patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z
rejestracji w terminie wyznaczonym przez sąd albo pismo wszczynające postępowanie
zostało wycofane, jak również gdy pismo wszczynające postępowanie zostało zwrócone
albo odrzucone albo powództwo bądź wniosek oddalono lub postępowanie umorzono,
udzielającemu informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje roszczenie o
naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji na
zasadach ogólnych.
10. Roszczenie, o którym mowa w ust. 9, wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku
od dnia jego powstania. Przepisy art. 746 § 11-3 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje
się odpowiednio.
11. W przypadku wykorzystania przez uprawnionego informacji, o których mowa w ust. 1 i 2,
dla celów innych niż dochodzenie przez uprawnionego roszczenia, udzielającemu
informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje roszczenie o naprawienie szkody
wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji, na zasadach ogólnych.
12. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 733, art. 739 § 1, art. 742, art.
744 i art. 745 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.".]
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